ROMERIKE AIKIDOKLUBB – ÅRSRAPPORT 2007

Klubben ble startet i januar 2007 av Vebjørn Knutsen og Kine Skrimstad som en underavdeling av Romerike Jujutsu
Klubb.

Medlemstall/oppmøte
Det skulle vise seg at flere utøvere fra Osloklubbene fulgte med til Strømmen, så ved utgangen av februar 2007 var vi 5
svartbelter, 1 utøver med 3. kyu, 1 med 6. kyu – og 1 eneste nybegynner (i alt 8 stk). Medlemstallet har steget sakte,
men sikkert siden den tid. Vi har oftest vaket mellom 15 og 20 aktive utøvere – det ser ut til at 20 er den magiske
grensen. Den setter vi oss som mål å komme over i 2008! Oppmøtet på trening har generelt vært godt. Det er oftest
rundt 70 % oppmøte, sjelden under 50 %.
Gjennom året har vi hatt besøk av utøvere fra mange andre klubber, først og fremst fra Drammen aikidoklubb. Flere har
også, gledelig nok, kommet fra NAF-klubber.

Graderinger
Vi har gjennomført en rekke graderinger i løpet av året: 9 utøvere har tatt 6. kyu, 5 har tatt 5. kyu, 2 medlemmer har
også tatt 2. dan i 2007.

Seminarer og andre arrangementer
Vebjørn har holdt treningsleire i Drammen Aikidoklubb (med gradering), samt i Neskollen karateklubb. Kine har vært
med som assistent.
Hans Petter Skolsegg og Vebjørn utarbeidet sammen et selvforsvarskurs som ble holdt for Family Sports Club (og
senere også for Aggresso). Vebjørn og Kine var med på gjennomføringen av kurset ved FSC.
Inger Wold og Rune Wang deltok med våpenoppvisning på Oslo Enbu 2007 i Oslo Konserthus.
Medlemmer fra klubben har deltatt på en rekke aikidoseminarer i løpet av året. F.eks. leiren med Doshu på Brandbu,
Sunyatas yudanshaleir og seminarer med Igarashi og Hiroaki Kobayashi.

Aikikan Norge
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).

Webside
Klubbens webside stod klar ved oppstarten. Den vokste raskt, både i innhold og popularitet i løpet av året. Vårt mål var
å opprette den mest levende websiden i Aikido-Norge, med stoff til både hygge og nytte, og oppdateringer minst
annenhver uke. Vi har bl.a. et rikholdig billedgalleri ,og har vært først ute med å legge ut f.eks. litteraturtips og
stemningsrapporter fra arrangementer. Vi hadde ved årsskiftet lesere fra hele Norden. I 2008 bør vi nok vurdere å legge
til en engelsk oversettelse.

Konklusjon
Vårt første år fremstår som forholdsvis vellykket, vi klarte ikke å nå målet med 20 medlemmer innen nyttår, men vi har
en stabil gruppe der stemningen er god. Aikidoteknisk holder den også høy kvalitet. Så får vi jobbe sterkere for
kvantitativ vekst i 2008.
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