ROMERIKE AIKIDOKLUBB – ÅRSRAPPORT 2011
Medlemstall/oppmøte
Vi nådde ikke målet om 50 medlemmer i løpet av året. Pr. 31.12 hadde vi 42 medl. (16 junior og 26
voksne). Oppmøtet på ordinære trening har stort sett vært ok, mens det har vært dårlig oppmøte på
søndagstreninger og synkende oppmøte på klubbens treningsleirer.
Graderinger
I løpet av året har vi gjennomført en rekke graderinger; 30 juniorgraderinger og 14 kyugraderinger
for voksne (6.-1. kyu). Rune graderte til 2. dan for Hiroaki Kobayashi.
Seminarer og andre arrangementer
Vebjørn har holdt nyttårs-, påske- og juleleir i vår egen klubb.
I høstsemesteret hadde vi treningsleir/sosial samling for junior, og BJJ-leir med besøk av Eduardo
”Teta” Rios, Renato Tavares og Christopher J. Hermanstad.
Medlemmer fra klubben har deltatt på en rekke aikidoseminarer i andre klubber i løpet av året.
Bl.a. leir med Hiroaki Kobayashi , Philippe Orban og Marc Bachraty i Norge, samt Tissierseminarer
utenlands.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på lederutviklingskurs i regi av NKF. Heidi deltok i tillegg på
lederkurs for ungdom i idretten.
Klubben har vært representert med stand/oppvisning på Fighter Convention, Idrettens dag i Oslo,
Kampsportgallaen på Youngstorget og Frivillighetsdagen i Lillestrøm. Vi har fått brukbar
mediedekning og positiv omtale for deltagelsen.
Sommeravslutningen ble i 2011 holdt hjemme hos Kenneth Paulsen. Juleavslutningen ble holdt i
dojoen i forbindelse med juleleiren.
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 sitter i 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 medlem av FLIS/NKFs Budokomité.
Økonomi
Klubbøkonomien bedret seg i løpet av året. Vi hadde ca. 10.000,- på konto i januar, men nærmere
30.000,- i desember. Økningen skyldes hovedsaklig tilskudd.
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