
SPÆNDENDE FREMTID FOR WKA 

Gode muligheder for professionel karrierer 

WKA Danmark har netop fundet en promotor, der fremover vil organisere kampe og 
stævner for bade professionelle og amatør kæmpere. Man er i kontakt med potentielle 
sponsorer, og håber snart at kunne præsentere nogle konkrete aftaler. Lige nu har man 
kontakter med TV, med henblik på at bringe transmissioner fra kommende stævner. 
For at tilfredsstille det stadig stigende behov for kickboxing arrangementer har WKA store 
planer for 1995. Der er allerede planlagt 6 stævner hvor bade de danske professionelle 
og amatør kæmper kan prøve kræfter med udenlandske kæmpere. 
Der er også mulighed for at fightere fra andre forbund kan stille op. Det kræver kun at de 
kan accepterer WKA kampregler, som kan rekvireres hos WKA sekretariat. 
 
Professionelle dommere: 
WKA Skandinavien har gennemført en meget grundig uddannelse af instruktører, 
dommere og kampledere. Fra dansk side er der 4 kamp-dommere klar til stævnet. Det er 
Bent Frederiksen 3. Dan, formand for WKA's dommer- komite, Søren Sandersen 1. Dan, 
Thomas Christensen 1. Dan, formand for semikontact dommerkomiteen og endelig 
WKA's lands repræsentant og formand for WKA Skandinavien Flemming Schrøter 7. Dan. 

Danmarks første bog om kickboxing: 
WKA's Forlag udgiver i starten af januar 1995 en bog af Sensei Flemming Schrøter 7. 
Dan, en række bøger om WKA kamp discipliner. Den første vil handle om kickboxing. 
Bogen indeholder træningsprogrammer, forberedelse til turneringer og stævner, idræts 
psykologi, kost og ernæring og ikke mindst behandling af idræts skader. 
De næste bøger der er planlagt i serien, handler om alle WKA's forskellige kampstilarter. 

Livsstil: 
Kickboxing er for mange blevet en livsstil. Den er ikke blot et effektivt selvforsvarssystem 
og en flot og dramatisk kampsport. Den forudsætter en psykisk harmoni, og en kropslig 
beherskelse, der er unik. 
Man kan vælge mellem flere forskellige former for kickboxing, helt afpasset efter, hvad 
man vil bruge den til. 
Vil du lære en eminent kampteknik og bruge den i konkurrence med andre - er 
kickboxing ogsa formidabel. Vil man bruge kickboxing til at kunne beherske en avanceret 
kropslig opvisning, med mulighed for at gennemføre komplicerede demonstrationer af 
styrke, hurtighed, balance og elegance, kan man vælge det. Valgmulighederne er kort sagt 
mange.  
Den lille grundbog i kickboxing imødekommer et stort ønske hos mange nybegyndere, 
men også mere trænede udøvere, som elitekæmpere kan få glæde af bogen. Det er 
WKA's håb at bogen kan give en mere realistisk beskrivelse af kickboxing og at bogen 
måske også kan medvirke til at nedbryde nogle af de myter og vrangforestillinger om 
kickboxing, som ofte præger den offentlige debat. Kickboxing er ikke organiseret vold, 
men en psykisk og fysisk balance, som den trænede kæmper aldrig lader gå ud over 
uskyldige. 


