Verksamhetsberättelse 2017

Bild: Victor Norberg, guldmedaljör vid NM 2017 i Tallinn.

Styrelsen för Västra karateförbundet utökades till sju ledamöter med mångfald som ledstjärna.
Utökningen skedde i samband med årsmötet den 18 februari.
Styrelsen består av ledamöter Siamak Rezaie-H, Per-Olof Sturesson, Christofer Carlsson, Urban
Wilderäng, Niklas Ballay, Ashif Chowdary och Dumas Lopez. Babak Nejabat är suppleant.
Valeberdningen består av Thomas Leinfors, Mahrokh Mahdaviani och Magnus Damgren.
Klubbkonferens
Klubbkonferens hölls den 26-27 augusti på Arken hotell & SPA. Distriktet stod, i samarbete med SISU
och SKFs idrottslyft, för samtliga deltagarkostnader. Ett 20 tal deltagare från flera klubbar var
närvarande.
På lördag började vi med lunch. Därefter informerade Denny Olofsson klubbarna om SISU. En del
intressanta diskussionspunkter togs upp i workshops.
Efter SISU var det dags för SPA och en trevlig avkopplande middag på Arken.
På söndag började vi med frukost. Därefter var det dags för Hardy Holm som höll ett intressant
föredrag om Bushido.
Efter ett välbehövlig fika hade distriktsförbundet tid att ha dialog med klubbar. Många intressanta
synpunkter och förslag lades fram av deltagarna.

Domarverksamhet
•

•
•

•

Tio ungdomar deltog i domarkursen som anordnades av SKF i december 2016. Åtta av deltagarna
kunde under maj 2017 verifiera sina domarlicenser i samband med Bushido Open och Gothenburg
Karate Open och tog därmed C-licens i kata & kumite.
Ett regelseminarium anordnades den 2 april i samband med distriktsläger.
Distriktets domare deltog under året på följande internationella tävlingar: NM i Estland, Junior &
Cadet VM Tenerife Spanien, Junior & Cadet EM Bulgarien, Premier League I Tyskland, Dubai och
Paris, Estonia Open, Ishöj Karate Cup och Finnish Open i Helsingfors.
Sju domare från distriktet dömde på SM den 18-19 mars i Kristianstad.

Träningsläger
•
•

Den legendariska Roy Andersson höll ett öppet kata seminarium den 19-20 augusti i Halmstad.
Ett öppet sommarläger i kumite hölls av Sadik Sadik i Halmstad.

Distriktsläger
Distriktstränare i kumite är Arvin Rezaie och i kata Göran Nilsson.
Fyra distriktsläger hölls i enlighet med landslagets planering plus ett extra läger i juni.
Svenska landslaget
Tre av distriktets karate-ka var med i det svenska landslaget i kumite, både i senior och juniorlaget,
under 2017. De deltog i landslagets planerade elitläger som hölls vid flera tillfällen.
Tävlingar
•
•
•
•
•
•
•
•

I Kyokushin hade Västra ett EM-guld och ett EM brons i kumite samt ett EM-silver i Kata.
NM guld: Distriktet fick en ny nordisk mästare i samband med NM den 8 april i Estland. Victor
Norberg tog guld i kumite för herrar juniorer.
Gothenburg Karate Open arrangerades den 13 maj av Göteborg Karate Akademi. Tävlingen hade
över 620 starter med deltagare från 10 länder och 74 klubbar.
Finnish Open: Vid årets Finnish Open den 16 september i Helsingfors tog Victor Norberg brons i
kumite.
SM: Distriktets tävlande placerade sig bra vid årets SM den 18-19 mars i Kristianstad. Distriktet
fick flertalet nya SM mästare.
Estonia Open: Deltagare från Västra tog hem två guld och tre brons vid årets Estonia Open den 14
januari i Tallinn.
Ishöj Karate Cup: Tävlande från Västra distriktet tog en silver och fem brons på tävlingen som
hölls den 24-26 februari i Danmark.
Västra distriktet hade en tävlande i Junior EM den 16-19 februari i Bulgarien samt två deltagare i
Dubai Premier League.

Kyokushin SM
Årets SM i Kyokushin hölls den 25 november i Kungälv.
Övrigt
Stora Höga Kyokushin tilldelades utmärkelsen årets idrottsförening vid SKFs årsmöte.
Sammanträde
Styrelsen hade under 2017 fem sammanträden och ett möte vid klubbkonferens.

