ROMERIKE AIKIDOKLUBB – ÅRSRAPPORT 2008
Medlemstall/oppmøte
Medlemstallet har ikke økt slik vi skulle ønsket, vi har fortsatt ikke kommet opp i 20 aktive utøvere, men vi
holder oss i hvert fall stabilt over 15. Oppmøtet på trening har likevel vært godt, sjelden under 50 %. Som
oftest har det vært minst 10-12 til stede. Også i 2008 har vi hatt besøk fra andre klubber på trening.
Drammen Aikido Klubb er sterkest representert blant de besøkende.

Graderinger
I løpet av året har vi gjennomført en rekke graderinger, fra 6. til 3. kyu. I alt 8 medlemmer har gradert til
kyugrader, en del har gradert flere ganger. Vi hadde ingen dangraderinger i 2008.

Seminarer og andre arrangementer
Vebjørn har holdt 2 treningsleire i Drammen Aikidoklubb (med gradering) samt romjulsleir i vår egen klubb.
Dette var klubbens første offisielle leir. Det var ikke mer enn rundt 15 deltagere, men med god stemning og
deltagere fra i alt 4 klubber må det likevel sies å ha vært et vellykket arrangement.
Klubben har deltatt med oppvisninger på Fitnessmessa 2008 og på Strømmen torg i forbindelse med
Strømmen-dagen. Inger arrangerte også aikidooppvisning med deltagere fra flere klubber på
Sanitetsforeningens jentekonferanse.
Medlemmer fra klubben har deltatt på en rekke aikidoseminarer i andre klubber i løpet av året. bl.a. leir
med Yasuo Kobayashi, Philippe Orban og Sunyatas yudanshaleir .
Sommeravslutningen var felles for aikido- og jujutsugruppa. Etter en treningsøkt samlet rundt 20 personer
seg til grillfest hjemme hos Vebjørn og Kine.

Forbund og styreverv
Romerike aikidoklubb er tilsluttet Aikikan Norge, og våre medlemmer er også aktive i driften av forbundet.
Rune sitter i styret, mens Vebjørn leder graderingskomitéen.
4 av klubbens medlemmer har selvstendig graderingsrett innen forbundet (opp t.o.m. 1 . kyu).
Inger sitter i styret i Fleridrettseksjonen i NKF.
Kine er kasserer i RJJK. Medin er varamedlem i styret.

Lokaler
Klubben flyttet inn i nye lokaler i mai.
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