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Vejen den 22. februar 2015 

 

 

Årsberetning 2015 
 

 

 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling? 
 

 

Weekend træning  

Vi har i 2014 valgt at fortsætte med weekend træning hver anden weekend. Vi har prøvet os lidt 

frem mht. hvordan det skal skrues sammen så flest muligt kan få noget ud af det. Fortsætter i 2015. 

 

Opvisning i Hovborg 

I forbindelse med kommunes årlige uddeling af idræts- og lederpriser den 27-03-2014 lavede vi en 

opvisning i Hovborg. 

 

 

 
 

 

Dangraduering 

Den 12-04-2014 var der Dan graduering i Horsens. Vi havde 4, der var til graduering: 

 Tobias Pedersen blev 1. dan 

 Nikolaj Pedersen blev 1. dan 

 Henrik Pedersen blev 2. dan 

 Allan Nielsen blev 3. dan 

 

Tillykke med de nye grader  
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Vejen Cup 

I stedet for klubmesterskab valgte vi i 2014 at invitere klubberne Rødding og Jels og holde et 

stævne. Det foregik den 26. april i VIC. 

Der var 36 deltagere fordelt som 24 drenge og 12 piger. Der blev dystet i både kata og kumite i 

forskellige klasser. 

 

 
 

Kata: 

Piger, 1 – 6 Kyu 
Bronze:              Mathilde Andreassen, Vejen 

Sølv:                   Annesofie Rasmussen, Rødding 

Guld:                  Thea Holmgaard Kristensen, Vejen 

  

Piger, 7 – 9 Kyu 
Bronze:              Dina Lauersen, Vejen 

Sølv:                   Sidse Damsgaard, Jels 

Guld:                  Nanna Christensen, Vejen 

  

Drenge, 1 – 6 Kyu 
Bronze:              Mads Brun, Vejen 

Sølv:                   Jireh Adelan, Rødding 

Guld:                  Jason Adelan, Rødding 

  

 

http://i0.wp.com/vejen-karate.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/03/DSCN1891.jpg
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Drenge, 7 – 9 Kyu 
Bronze:              Thorbjørn Christensen, Vejen 

Sølv:                   Jannick Sandor, Vejen 

Guld:                  Lucas Møller, Jels 

 

Kumite: 

Piger Børn/Kadet (11 – 14 år) 
Bronze:              Dina Lauersen, Vejen 

Sølv:                   Annesofie Rasmussen, Rødding 

Guld:                  Nanna Christensen, Vejen 

  

Drenge Børn (11 – 13 år) 
Bronze:              Arne Djurhuus, Vejen 

Sølv:                   Emil Frydenholm, Vejen 

Guld:                  Lucas Møller, Jels 

  

Drenge Kadet/Junior (14 – 17 år) 
Bronze:              Magnus Johansen, Vejen 

Sølv:                   Albert Lauersen, Vejen 

Guld:                  Jason Adelan, Rødding 

  

Herrer Master (+40 år) 
Bronze:              Ole Bondig, Rødding 

Sølv:                   Michael Terkelsen, Vejen 

Guld:                  Bent Lauersen, Vejen 

 

 

Weekendlejr med graduering 

I weekenden 20-22/06-2014 afholdtes en weekendlejr. Sammen med klubberne i Rødding og Jels 

lejede vi Landsbyhuset i Øster Lindet.  

En stor tak til alle, der har været med til at give børn (og alle andre medlemmer ) en rigtig god 

oplevelse.  

Om søndagen afholdtes en fælles graduering for de 3 klubber. 

Via vores hjemmeside eller på http://karate.thetroubleshooters.dk/ kan ses billeder fra weekenden. 

 

http://karate.thetroubleshooters.dk/
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SKIF Sommerlejr 

Traditionen tro var der Børnesommerlejr og Sommerlejr i uge 27. Klubben var repræsenteret på 

begge lejre, der som sædvanlig var en stor succes. 

 

 

 

Nye elever, efterår 2014 

I hele august måned tog vi nye elever ind. Dejligt at se så mange nye. 

 

 

D-Licens 

For at give den bedst mulige træning til vores medlemmer sender vi instruktører og 

hjælpeinstruktører løbende på kursus. 

I september bestod nedenstående Instruktør Assistent kurset (D-licens). 

 Magnus Johannsen 

 Niclas Møller 

 Peter Wellis  
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Tøsetræning 

Det er efterhånden ved at være en fast begivenhed med ”Tøsetræning”. Den 4. oktober blev det 

afholdt igen. Stephani fra Rødding samler en del af pigerne fra Rødding og Vejen til karatetræning 

på pigernes vilkår. 

 

 
 

 

 

SKIF Cup 2014 

Ved SKIF Cup 2014 i Horsens deltog vi i år ”kun” med 2 kæmpere. Der var ca. 200 deltagere ved 

stævnet. Det blev i 2014 ikke til medaljer til Vejen, men en god oplevelse og nogen erfaring til 

deltagerne. Stævnet blev som sædvanligt afholdt i en god ånd med flot karate og deltagelse på alle 

niveauer. 

 

 

 

Graduering 

Den 14. december var der atter graduering. Det var igen en større omgang med ca. 50 elever der 

skulle op. Vi havde arrangeret fællestræning og derefter graduering. Alle gjorde en god indsats og 

det var tydeligt at se at mange forældre var stolte af deres børns evner . 

Et stort tillykke til alle med de nye grader. 
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Juleafslutning 

Årets juleafslutning plejer at være en stor succes. Det blev den også i 2014. Sædvanen tro var der 

fællestræning hvor forældre og søskende var velkommen til at deltage,efterfulgt af saft/julegløgg 

med æbleskiver og pakkeleg. Igen i år blev der kæmpet godt om pakkerne. Der var 90 deltagere i 

pakkelegen. Det højeste antal vi nogensinde har været, og vi kunne se at vi til juleafslutning 2015 

skal have fat i flere raflebægre . 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIF indberetning for 2014 

 

Vi har lige lavet indberetning til DIF mht. antal og aldersmæssig fordeling af medlemmer for 2014. 

I alt har 116 personer betalt kontingent i løbet af 2014.  

 

2014 = 116 personer 

2013 = 99 personer 

2012 = 105 personer 

2011 = 115 personer 

 

 

 

FatBurning 

Allan Sempei tog initiativ til at starte 2015 med en omgang FatBurning, så søndag den 4. januar var 

der mulighed for at komme og få brændt julens sul af kroppen.  

 

 

 

Nye elever, forår 2015 

I hele januar tog vi igen nye elever ind. Der er kommet knapt så mange som der plejer. 
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Fastelavn 2014 

17/02-2015 afholdte vi igen fastelavn. Der var ca. 40 til tøndeslagning. Der var igen gode 

fantasifulde udklædninger og en rigtig god stemning . 

 

     
 

 

 

Generalforsamling 2015 

Så er vi samlet her igen til Generalforsamling 2015. 

Ovenover er nævnt de fleste af højdepunkterne siden sidste generalforsamling. Det har været nogle 

gode oplevelser, og vi ser frem til lige så mange i 2015. 

 

Tak 

 

Bestyrelsen 

Vejen Shotokan Karate-Do Kai 


