
DKF 
 
Dansk Karate Forbund blev starlet i 1966. Meningen med
karate i Danmark gennem saglig og fyldestg0rende oplysning overfor
repræsentere danskkarate indadtil så
ved afholdelse af mesterskaber samt ved 
 
DKF tæller i dag (1969) ca. 400 medle
 
Det må dog i den forbindelse tilføjes, at udviklingen kunne
myndighedernes side havde været mere velvilligt indstillet over for karate.
 
Fra DKF's side gjorde man et stort og dyrt arbejde fo
instruktører der i Japan tilhører den eneste karate
 
Vi forsøgte at fa disse instruktører hertil netop for at undg
Desværre kunne DKF ikke opnå arbejdstilladelse for disse folk, fordi myn
— farligt at dyrke og farligt hvis for mange læ
Intet kan være mere forkert. Karate, som det udø
tilsluttet Japan Karate Association, er en kræ
disse instruktører, for at give den rette undervisning, for at uddanne
uansvarlige elementer skal give karate et då
 
DKF står som medlem og medstifter af All European Karate
karate-organisation Japan Karate Association. 
fjerdeplads som bedste resultat.  
Vi vil deltage i europamesterskaberne i Graz i oktober 
første verdensmesterskaber 1970 i Japan i 
 

forlade landet på grund af 

DKF - Dansk Karate Forbund 
Dansk Karate Forbund blev starlet i 1966. Meningen med dette forbund er, dels at udbrede kendskabet til 

Danmark gennem saglig og fyldestg0rende oplysning overfor såvel publikum som pressen, dels  at 
karate indadtil såvel som udadtil pa det sportslige område, ved oprettelse af nye klubber, 

samt ved deltagelse i Internationale møder og mesterskaber.
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Fra DKF's side gjorde man et stort og dyrt arbejde for at skaffe nogle af verdens bedste instruktø
rer den eneste karate-organisation der anerkendes af undervisningsministeriet.
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N. Kobayashi, 4 Dan.  
Var en kort over gang chef 
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