Vejen den 17. februar 2017

Årsberetning 2017
Hvad er der sket siden sidste generalforsamling?
2017 har været et år med rigtig mange arrangementer/begivenheder både i og uden for klubben. Vi
har haft vores faste arrangementer i klubben som Fastelavn, weekendlejr, gradueringer og
juleafslutning. Der har været mere deltagelse i stævner end de forgangne år (og dermed høstet
medaljer) og vi har været ret synlige på skoler. Og til sidst (men bestemt ikke mindst) har vi i 2017
fået to nye Shodan (1 dan sortbælter).

Jubilæum (igen)
Vi ved ikke nøjagtigt hvornår klubben oprindeligt er startet. De første datoer vi kan finde er fra
1976. Det betyder at vi kunne fejre 40 års jubilæum i 2016. Det lykkedes som bekendt ikke.
Vi prøvede igen i 2017. Vi havde en plan for hvad der skulle ske og reserveret hos VIC. Men det
gik galt. Det viste sig at vi kun kunne få Sal 3. Alt for lidt plads.
Det har ikke slået os ud.
Vi vil nu bede jer alle reservere lørdag den 24. marts 2018 fra kl. 13.00 til ca. kl. 20.15.

Weekend træning
I 2017 har vi hele året tilbudt ekstra træning søndage i de ulige uger for alle. Der har generelt været
et godt fremmøde.
I det sidste halvår har vi der ud over tilbudt træning for brun og sort bælter søndage i de lige uger.
Vi har i 2018 valgt at fortsætte med weekend træning.
Lige uger: Brun og sort bælte træning
Ulige uger: Træning for alle

Billeder siger mere end ord:
Billeder siger ofte mere end ord. Derfor er Bestyrelsens Årsberetning også baseret på billeder med
nogle få kommentarer med hensyn til aktiviteter.
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Januar:
Træning med 8. klasse på Østerby Skole

Nye elever

Februar:
Endnu en gang fantasifulde udklædninger til fastelavn.
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Ekstra graduering i februar for dem som ikke havde mulighed i december. Tillykke til de
graduerede.

Kumite træning i Horsens med deltagelse fra Vejen. Som det ses blev der gået til den.
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Marts:
8. klasse på Østerby Skole

DM 2017 i karate.
Pia kæmpede sig flot til en medalje.
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April:
Kaizen Doroyoko Cup 2017.
Daniel , Nanna og Pia deltog. Det blev til to flotte medaljer.

Træning med Ungnet i Vejen.
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Maj:
Dan Kollegie møde i Saiko Odense.

Åbning af Den Grønne Plads i VIC.
Vi havde åben træning hvor alle kunne deltage efterfulgt af en opvisning hvor vi viste hvad det vil
sige at træne karate og hvordan det foregår.
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To friske piger til Gladsaxe Cup 2017.

”Tøsekarate” i Vejen.
En god træning, kun for piger. Generelt med stor opbakning.
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Juni:
Sempai Magnus Johannsen blev gradueret Shodan (1. dan) på SKIF sommerlejr 2017 efter lang tids
intensiv forberedelse. Flot præstation og stort tillykke.

Deltagere på SKIF sommerlejr 2017 (voksne).
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Weekendlejr med graduering
I weekenden 16-18. juni-2017 afholdtes weekendlejr i Gørding Hallen. SKIF klubberne i Rødding,
Jels og Vejle var inviteret til at deltage.
Vi var så heldige at få Sensei Carsten Toft 6.dan til at deltage som gæsteinstruktør.
Sådan en lejr kan ikke udføres uden en stor frivillig indsats fra medlemmer samt deres familier. En
stor tak til alle, der har været med til at give børn (og alle andre medlemmer ) en rigtig god
oplevelse.
På lejren afholdtes en fælles graduering.

Juli:
Sommertræning i klubben.
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August:
I august blev der afholdt Kampsportsskole i Holsted.
Fem klubber deltog i undervisningen som omfattede Karate, Judo & Ju-Jutsu samt MMA.

Nye elever i august.
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September:
Kaizen Open i Kolding. Pia vandt sølv.

Oktober:
Bent sempai var til graduering i oktober i forbindelse med Murakami Shihans besøg i Danmark.
Her blev Bent efter mange måneders fokuseret træning belønnet med 1.dan – det famøse sorte
bælte…
Stort velfortjent tillykke til Bent sempai.
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Eventdag i Campus Vejen.
Henrik Sempai og Poul Sensei underviste i 2 workshops.

Holstebro/Tvis kumite stævne. Igen 2 friske piger der stiller op.

Træning i Vorbasse.
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November:
Træning på Jels skole.

Open 2017 Shuhari stævne.
De to friske piger stiller op igen.
Begge vinder medaljer. FLOT.
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SKIF Cup 2017 med Pia som deltager.

Træning og opvisning i forbindelse med VIC`s 40 års jubilæum i november.
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December:
Graduering i december.

Juleafslutning.
Træning med efterfølgende æbleskiver og pakkeleg.
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Årets Karate Ka 2017.
Det blev velfortjent Rasmus som gik med titlen.
Stort tillykke til Rasmus og rigtig godt gået.

DIF indberetning for 2017
Vi har lige lavet indberetning til DIF mht. antal og aldersmæssig fordeling af medlemmer for 2017.
I alt har 115 personer betalt kontingent i løbet af 2017.
Karate
0 - 12 år

Mand Kvinde Indberetter
39
19
Poul Jakobsen

13 - 18 år

6

10

Poul Jakobsen

19 - 24 år

2

1

Poul Jakobsen

25 - 59 år

27

8

Poul Jakobsen

60 år og derover

3

0

Poul Jakobsen

Samlet antal fordelt på køn

77

38

Samlet antal medlemmer for aktivitet 115
Best., ledere og instr. 0-24 år

4

Poul Jakobsen

Best.,ledere og instr. 25 år og derover 9

Poul Jakobsen

Samlet antal medlemmer for foreningen 115
2017 = 115 personer
2016 = 116 personer
2015 = 109 personer
2014 = 116 personer
2013 = 99 personer
2012 = 105 personer
2011 = 115 personer
Side 16 af 17

Generalforsamling 2018
Så er vi samlet her igen til Generalforsamling 2018.
Ovenover er nævnt de fleste af højdepunkterne i 2017. Det har været nogle gode oplevelser, og vi
ser frem til lige så mange i 2018.
Tak
Bestyrelsen
Vejen Shotokan Karate-Do Kai
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