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Dan gradering i Fana Karateklubb 4.11.21 

Gratulasjoner 

Det er med stor glede Fana Karateklubb gratulerer Mattis Bjordal og Eirik Meland med en 

sterk shodan gradering og Morten Rasmussen med brunt belte (2. kyu) torsdag 4. november, 

2021under ledelse av Shihan Øyvind Andreassen, Branch Chief Vest. 

 

Til venstre: Mattis. I midten: Eirik og til høyre Morten 

 

Til venstre: Eirik & til høyre Branch Chief Øyvind Andreassen 
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Til venstre: Mattis Smilende i midten Eirik og til høyre Branch Chief Øyvind Andreassen 

Gjennomføringsmodell 

Graderingen ble gjennomført etter japansk modell og kandidatene ble grundig utfordret i 

forhold til Sosai Masutatsu Oyamas fight applikasjoner knyttet til kataer og basic.  

Kandidatenes evne til å omsette egen kunnskap/erfaring i praksis ble grundig testet og 

tilsvarende deres evne til å undervise på alle plan. 

Back to the roots 

Graderingen bar stempelet "back to the roots" og etterlevelse av Sosai Oyamas tilnærming til 

Kyokushin karate, kihon (slag/spark/blokkeringer), kata og kombinasjoner, alt som 

forberedelse til sterk og god kumite og derav viktigheten av å ha kunnskap rundt anvendelse 

av teknikk (kihon) og kata i praksis for å tilrettelegge for optimal kumite. 

Utfordrer spørsmål 

Shihan Øyvind Andreassen fyrte løs med en rekke finuerlige spørsmål knyttet til nevnte som 

nødvendiggjorde grundig resonnement fra dan kandidatene særskilt, men som tydelig viste at 

de var godt forberedt og også grundig drillet i forhold til nettopp slik tilnærming til 

graderingsstoffet. 

Til tross for nerver i høyspenn, lyktes alle de 3 kandidatene å manøvrere seg gjennom alle 

stadier av graderingen. 

Sluttresultat 

Sluttresultatet ble positivt. Fana Karateklubb fikk 2 nye sortbelter og 1 ny brunbelte, og det på 

bursdagen til den yngste og rett etter bursdagen for den mellomste. 

En stor takk går til Shihan Øyvind Andreassen for hans støtte og mesterlige utfordrer 

egenskaper benyttet for å bryne kandidatene, noe som gjorde graderingen til en ekstra 
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krevende gradering, blottet for forutsigbarhet, men med mål å avdekke kandidatenes 

kunnskap, evne til å motta korreks/læring og omsette denne i praksis. 

Shihans sluttkommentar til Sensei Ingrid 

Sensei har all grunn til å være stolt over hva hun har fått til i forhold til disse meget sterke og 

synkrone dan kandidatene som så tydelig fikk vist sin forståelse og respekt for Sosai sitt 

budskap – teknikk, kata, kombinasjoner – alt er sentrale brikker mot utvikling av kandidatens 

kumite ferdigheter. 

Alder ingen hindring 

Å lykkes til en krevende gradering, her brunt belte, i en alder av 67 år, er absolutt ingen 

selvfølge og ikke for hvermansen nødvendigvis. Det står stor respekt av innsatsen og det 

kvalifiserer som et fremragende eksempel til etterfølgelse. 

Disse tre kandidatene har tydelig vist at alder ikke er noen hindring. Det er et aldersspenn på 

ca 20 år mellom hver av kandidatene, med Mattis som yngstemann og Morten som den eldste 

med sine ca 67 år. 

 

 

 

Bakfra fra høyre: Mattis. Midten: Eirik. Til høyre: Morten. Med ryggen mot speilet: Shihan Øyvind 

Andreassen 

Hva har vært kandidatenes drivkraft i forberedelsesfasen? 

De har alle trent aktivt i flere tiår og har nærmest hatt «loslitt» belte i en årrekke (bærere av så godt 

som hvitt utslitt brunbelte på yngstemann og den mellomste og tilsvarende nesten hvitt grønnbelte 

på eldstemann).  
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- Utvikle personlige ferdigheter for å bli den beste versjonen av seg selv 

- Være motivatorer og pådrivere for alle klubb medlemmer 

- Kontinuerlig utvikle egne instruktørferdigheter 

- Klubbdrift og kontinuerlig forbedringsprosess knyttet til slik 

- Inneha roller i styre/kontrollkomite/revisjon og annet organisatorisk arbeid  

 

Til venstre: Morten (den eldste av kandidatene). Til høyre: Shihan Øyvind Andreassen, Branch Chief 

Vest 

 

Kort om kandidatene 

Eirik begynte å trene i ’86 (15 år gammel), mens Mattis startet på 90 tallet (’97: 5 år gammel). 

Begge to har utviklet seg til å bli flinke, svært godt likte og allsidige instruktører med særegen evne til 

å motivere og utvikle klubbens medlemmer. De stiller med mange års solid erfaring som instruktører 

på alle plan. 

Klubbdrift er de ikke ukjent med og tar gjerne et tak hvor det trengs. 

De har mange års erfaring med styrearbeid og innehar i dag sentrale roller i klubbens styre. 

Morten begynte å trene i ’96 og har siden den tid tatt del i sentrale arbeidsoppgaver og styrearbeid. 

Sterk innsats av en «ungdom» på 67 år å levere det som skulle til for å skifte fra grønt til brunt belte. 

 

Karate CV 

Alle kandidatene stiller med oppdatert karate CV som reflekterer den enkeltes utviklingskurve fra 

start og frem til i dag. 

 


