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”Det här är lika tufft som MMA”

Qualid Burström leder trä-
ningen när vi kommer dit.

Han ger kommandon 
omväxlande på japanska, 
omväxlande på svenska.

– Sparkar, tillbaka, fram-
åt.

De som tränar följer ex-
emplariskt instruktioner-
na och får också tillfälle att 
ställa frågor.

– Ska riktningen vara 
framåt även om jag står i 45 
grader, frågar Lars Lindgren 
och får ett osu (ja) till svar.

Svart bälte
Oualid har själv svart bäl-
te av andra graden och har 
hållit på med kyokushin ka-
rate i många år.

– Det är en tuff sport. 

Skillnaden mot andra for-
mer av karate är att vi an-
vänder fullkontakt när det 
tävlas. Slag mot huvudet är 
inte tillåtna, däremot spar-
kar. Det här är lika tufft som 
MMA eller thaiboxning.

– Visst händer det att det 
blir skador men det handlar 
mer om brutna tummar el-
ler tår än allvarliga saker.

– Dessutom har vi även 
kata som tävlingsform här i 
Sverige. Då handlar det om 
att visa upp rörelser mot en 
osynlig motståndare.

Träningen fortsätter se-
dan. 

Övningarna ser tuffa ut. 
Inte minst när de pumpar 
slag mot motståndarens so-
lar plexus.

– Det handlar om att här-
da sig, förklarar Qualid.

Två tjejer
Klubben har bara två tje-
jer som tränar aktivt. Han-
na Lundmark har hållit på 
med sporten i snart tio år.

– Det började med att jag 
såg Karate Kid och jag har 

aldrig ångrat att jag började, 
säger Hanna och fortsätter:

– Det är många saker 
som gör att det är så roligt 
att hålla på med karate. Den 
varierade träningen för-
stås. Men även kamratska-
pet. Och jag tycker också 
att jag utvecklas hela tiden. 
Jag blir en bättre människa 
helt enkelt.

Nykomling
Elin Ahlard har däremot 
bara hållit på sedan i hös-
tas. Eller om sanningen ska 
fram så har hon en historia 
med karaten.

– Jag startade faktiskt 
för många, många år sedan. 
Men sedan har jag haft up-
pehåll i 17 år då jag bara legat 

hemma på soffan och gått på 
lite hundpromenader. 

– Jag är så glad att jag 
kommit igång igen. Jag 
skulle bara önska att vi var 
fler tjejer i klubben.

Hanna nickar och tilläg-
ger:

– Karate passar precis 
lika bra för killar som tjejer.
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Hård träning
■■ Inom kyokushinkai tränar 

man hårdare sparring än de 
flesta andra karatestilar. 
■■ Internationellt tävlar man 

med fullkontakt-regler, en form 
som kallas knock-down. 
■■ Det finns även en poängform 

som kallas clickers.

I begynnelsen
”Det började med 
att jag såg Karate  
Kid och jag har 
 aldrig ångrat att   
jag började.”
Hanna Lundmark är en av klub-
bens två tjejer.

bensparK.
andreas albertsson tar emot ett anfall av 
Johan lundmark. 

KoncentratIon.
längst fram Qualid burström. andra raden fr v: Hanna lundmark, lars lindgren, andré 
ahlard, Urban olofsson, andreas albertsson. tredje raden fr v: elin ahlard, Daniel bränn-
ström, Henrik grafström, simon silfvenius, Johan lundmark.

orDföranDe. 
andreas albertsson har varit med om att 
starta två klubbar i skellefteå.

sparK.
Hanna lundmark får in en 
spark på elin ahlard. De 
två tjejerna skulle gärna 
se fler kvinnliga utövare.
Foto: Roine sandLén

karaTe · Det är en tuff sport där det 
på tävling handlar om fullkontakt. Fast 
den nystartade klubben Guldstadens 
 Kyokushin Karate har ändå bra fart på 
verksamheten. Norran hälsade på under 
ett träningspass.


