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Velkommen til årets sommerleir på Fredtun F. høyskole!  
Du har mye å glede deg til. I programmet finner du 

litt om hva som skal skje. Fredtun er et fantastisk 

sommersted i skjærgården uten for Larvik (Stavern)! 

I SAMARBEID MED WORLD KARATE 

ORGANIZATION 

 

Sensei Kumiko Sunakawa 

4.dan 
Second place 3rd Karate World Cup (Light 
weight)Second place All Japan Weight 
Division Championship 2007, 2011 

Sensei Kunihiro Suzuki 3.dan    
Winner 8th World Championship 2003 
Winner All Japan Championship 2000, 2001, 
2002, 2005 
 



 

Leierens motto: Mushin – No Mind!  

Mushin er en mental tilstand som karateutøvere gjennom hele 

treningskarrieren jobber for å oppnå. Mushin oppnås når en persons sinn er 

fritt for tanker om sinne, frykt eller ego under kamp – dette gjelder også 

hverdagens kamper og utfordringer. Mushin betyr fravær av diskursiv 

tenkning og dømmekraft, slik at man i en kampsituasjon handler ut fra 

reflekser uten å nøle og uten forstyrrende tanker. Man reagerer ikke ut fra hva 

man tenker eller mener er riktig trekk, men ut fra trente naturlige reaksjoner 

eller hva som føles intuitivt.    

Tekniker, bevegelser og kombinasjon av teknikk og bevegelser må 

repeteres/praktiseres over lang tid for å oppnå og klare å handle ut fra en 

tankefri og intuitiv hjerne. Men den dagen du klarer det, kan du trygt si at du 

har klart og endre dine naturlige reaksjoner til et effektivt våpen i kamp – 

samt til et effektivt verktøy i hverdagslivet, for eksempel knyttet til å klare å 

konsentrere seg om krevende oppgaver som skal utføres på skolen, i 

yrkeslivet og familielivet.  

 

Kumite: For mange er karate ensbetydende med kumite - sportsdelen av 

karate. Konkurranse er selvfølgelig viktig, og de som elsker dette vil få rikelig 

trening med det.  
  

Kata/Basic trening er tradisjon og er det også på denne leiren.  

 

Senior og barneparti: I tillegg til eget barneparti har vi også et eget 

seniorparti. Seniorpartiet trener kun en økt om dagen, men kan hvis de ønsker 

også delta på de andre øktene. Shihan Øyvind Andreassen har ansvaret for 

opplegget for seniorpartiet. 

 

Nattrening: Blir det nattrening, må alle stille raskt på sin plass på de 

fastsatte rekkene! Gruppeleder har ansvar for at alle stiller.  

For seniorpartiet, samt deltagere fra andre organisasjoner/stilarter enn NKO, 

er nattreningen frivillig. Sistnevnte har også full frihet til å velge hvilke 

treningsøkter de ønsker å delta på.  
 

Branch Chief for regionene: Shihan Øyvind Andreassen, Tore. S. Rasmussen, Sensei Ole T. 

Grejs og Erik Anders Helin assisterer. Som en del av NKO graderingspanel (her også 

Thomas L. Nielsen) har de som oppgave å vurdere dan kandidater under leiren.    
 

Velkommen til årets leir! 
Osu! 

 

På vegne av NKO styret og Faglig råd  

  

Ole T. Grejs 

Leder Faglig råd NKO / Branch Chief. WKO  

 



 

Program fredag__________________________________ 
 

17.00 - 18.15 Innsjekking. (17.45 - 18.15 informasjon) 

18.30 - 19.30 Felles velkomsttrening (Sensei Kunihiro Suzuki, Sensei 

Kumiko Sunakawa) 
 

20.00 -    Middag 

 

21.15 - 22.15 Tema: Jentegruppe (Sensei Kumiko Sunakawa) Gutte 

gruppe (Sensei Kunihiro Suzuki) 

 

På leirene har vi to økter med spesialtrening for jenter og 

gutter for seg.   

Program lørdag____________________________________ 
 

06.30 – 08.00  Kumite: (Sensei Kunihiro Suzuki, Sensei Kumiko Sunakawa) 

(S. Vestlie, S. Haukedalen assisterer)  

   

08.30 – 09.30 Frokost 

  

10.00 – 12.00 Kata: Sensei Kumiko Sunakawa innleder, deler deretter i 

grupper etter nivå.   
 1. kyu - 3. dan (Sensei Kumiko Sunakawa) 

 2 - 4 kyu (E.A. Helin) 

 7 - 5 kyu (S. Jacobsend) 

 8 - 10 kyu (Nils Dybsland) 

 Barneparti (Ingrid, Bjordalen) 

 

13.00 - 14.00 Lunch 

 

15.30 - 16.00  Kumite: (Sensei Kunihiro Suzuki) (S. Vestlie, S. Haukedalen 

assisterer) 

  
16.30 – 17.30  Middag 

 

18.30 - 19.30 Tema: Jentegruppe (Sensei Kumiko Sunakawa) 

Guttegruppe (Sensei Kunihiro Suzuki) 

 

20.30     Kveldsmat  

 

21.15- 22.20  Foredrag:  
 Mushin – Tema for leiren 15 min. (S, Vestlie) 

 Matsutatsu Oyama – historien oppsummert 15 minutter (E.A Helin). 

 Vilje, vår driver til å nå mål – 10 minutter (T.L Nielsen) 

 Holdninsskapende arbeid i skolen med Shinkyokushin som verktøy – 10 

minutter (I. Bjordal) 



 

Program søndag_________________________________ 
 

06.30 – 08.00   Kumite: (Sensei Kunihiro Suzuki, Sensei Kumiko Sunakawa) 

(S. Vestlie, S. Haukedalen assisterer) 

 

08.30 – 09.30 Frokost 

  

10.00 - 12.00 Kata/basic: Sensei Kumiko Sunakawa innleder, deler 

deretter i grupper etter nivå (Sjur assisterer). 

 
 1. kyu - 3. dan (Sensei Kumiko Sunakawa) 

 2 - 4 kyu (N. Dybsland) 

 7 - 5 kyu (S. Jacobsen) 

 8 - 10 kyu (E.A. Helin) 

 Barneparti (I, Bjordalen) 

 

 Kumite: (Sensei Kunihiro Suzuki) (S. Haukedalen 

assisterer) Kun de med mye erfaring/eliteparti 

 

13.00 - 14.00 Lunch 

 

15.30 - 17.00  Kumite: (Sensei Kunihiro Suzuki Sensei Kumiko Sunakawa) 
(S. Vestlie, S. Haukedalen assisterer) 

 

Siste 20 min - felles frisparring  

 

18.30 – 19.30 Fotosesjon og fellestrening ved stranden  

20.00– 21.00  Sosialt samvær. Grilling m.m 
 

Program mandag_________________________________ 
 

07.30 – 08.30 Frokost 

Gradering (tidspunkt bestemmes på leiren): NKO graderingspanel: Ø. 

Andreassen, E.A. Helin, T. Nielsen, O. Grejs, T.S. Rasmussen. 

 

09.30 - 11.00 Siste fellestrening 

  

15.00     Overlevering av Fredtun.  
Viktig! Det kan skje endringer i oppsatt program i løpet av leiren!  
 

 

Årets leir-t-skjorte kan kjøpes på leiren! 

 

Takk for i år, ses til neste år! 

mailto:terje.christensen@vestfoldnett.no
mailto:grejs.org@hotmail.com

