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Ægtepar grebet af orientalsk sport 
PASSION: Budoskolen Zanshin i Søndersø kan snart fejre 10-års jubilæum 

Af Sander Schmidt 

SØNDERSØ: Orientalske sportsgrene som jiu-jitsu og andre former for selvforsvar har i langt over 
30 år år væ- ret en stor passion for både Ulla Lundberg og John Hjorth. 
 
Som en naturlig konsekvens af deres fælles lidenskab åbnede ægteparret for 10 år siden Budoskolen 
Zanshin i en tidligere fabriksbygning i deres hjemby Søndersø. 
 
Og her kort før skolens 10-års fødselsdag kan indehaverne glæde sig over, at fødselaren er i absolut 
topform. 
 
Stor opbakning 
 
- Det går fint. Vores sammenhold er rigtig godt medlemmerne imellem. Og vi nyder også en stor 
opbakning fra hele Søndersø by, beret- ter den 65-årige Ulla Lundberg. 
 
Iøjeblikket er der cirka 100 børn, unge og voksne som tager imod skolens mange tilbud om 
undervisning. Medlemmerne er fra Søndersø og det øvrige Fyn. 
 
- Og vi har sågar et medlem fra Århus, der hver tirsdag tager herned for at træne, fortæller 51-årige 
John Hjorth. 
 
Masser af hjælpere 
 
Omtrent to tredjedele af Zanshins medlemmer er børn og unge under 15 år. Og her nyder skolen en 
meget stor opbakning fra forældrene, fortæller indehaverne. 
 
- Imodsætning til mange andre sportsklubber har vi ikke nogen som helst problemer med at finde 
forældre, som vil køre, når børnene skal til stævner. Faktisk står vi tit med for mange chauffører, 
siger John Hjorth. 
 
Ud i verden 
 
Grundet deres store erfaring og rutine inden for de orientalske sportsgrene er Ulla Lundberg og John 
Hjorth kendt langt ud over landets grænser. 
 
Og det betyder, at ægteparret kommer vidt omkring som trænere ved forskellige stævner. De senere 
år har de to nordfynboer blandt andet øst ud af deres erfaringer i fjerne egne som Venedig i Italien og
Florida i USA. I sommer gik turen så til et stævne på Sri Lanka.

 
Ulla Lundberg og John Hjorth har i rigtig mange år viet deres liv til orientalske sportsgrene som blandt andet jiu-jitsu. For 10 år siden åbnede 
de budoskolen Zanshin i Søndersø, og lørdag den 4. september fejrer den populære skole sit 10-års jubilæum i lokalerne på Mejerivej. Foto: 
birgitte carol heiberg 
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Kommentarer 

Skriv indlæg i debatten. 

Få din helt egen weblog gratis! 
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