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1. Styret 
 
Styret er et valgt organ, basert på frivillig arbeid. Samarbeidet mellom Styret og medlemmene 
i klubben har vært upåklagelig i perioden. Kommunikasjon har stort sett foregått pr telefon og 
e-post og uformelle drøftelser etter behov.  Primærfokus har vært rekruttering, 
kompetansebygging, holdningsskapende arbeid, trening og ledelse, graderinger for å ha nevnt 
noen eksempler.  
Følgende styrevalg ble foretatt på ordinært årsmøte 19. februar 2020 i klubbens lokaler på 
Kokstad, alle ved akklamasjon.  
 
 
VERV    VALGT 2020    GJENVALG 
      
Leder:     Ingrid Bjordal    gjenvalg 
Nestleder:   Tom Eide Knudsen   gjenvalg 
 
3 styremedlemmer:  Anette Strand     gjenvalg 

Cathrine Eide Svanevik   gjenvalg  
Theodor Hilton Knudsen  gjenvalg 
 

2 varamedlemmer:   Olav Henrik Vik   gjenvalg 
Mattis Bjordal    gjenvalg   

 
Kontrollkomité:   Lisa Meland    gjenvalg 

Eirik Meland    gjenvalg 
 
2 revisorer:    Stein-Arne Hamre   gjenvalg 

Dag Ketil Grønning   gjenvalg 
 
Representant til ting og møter i de organisasjoner Fana KK er tilsluttet pr 2020: 

Ingrid Bjordal    gjenvalg 
 
Valgkomité:    Morten Rasmussen (leder)  gjenvalg 

Gard Salomonsen   gjenvalg 
Stefan Emmes    gjenvalg 
Sjur Gullaksen (vara)   gjenvalg 
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2. Medlemmer i annerledes året/pandemi året 
 

 
 
 

 
 
3. Organisasjonstilhørighet 
Fana Karateklubb er medlem av: 
 
Norges idrettsforbund – Norges kampsportforbund (NKF) 

Norges Kyokushin Organisation (NKO) 

World Karate Organisation – Shinkyokushin (WKO) 
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4. Aktivitetstilbud i annerledes året/Covid 19 – 2020 

a. Oppstart 
Rekordtidlig oppstart viste seg å være en suksess i 2020. 4. januar var pangstart på nytt år et 
faktum og slik fortsatt normalt treningstilbud frem til 12. mars som ble starten på 
«Annerledesåret 2020» pga Covid 19 pandemien. 

b. Utetreninger  
 
Fra 12. mars 2020 og ut året ble det gjennomført to (2) ukentlige utetreninger for alle 
medlemmer. Fells oppstart og felles avslutning, men med inndeling i mindre grupper 
avhengig av nivå og tema.  De fremmøtte dette annerledes året har bestått av barn, ungdom og 
voksne, både nybegynnere og viderekomne. 
Utetreninger i annerledesåret, uavhengig av vær, har vist seg å være en spire til trygghet dette 
veldig spesielle året. To (2) m avstand på trening, bruk av munbind, forhåndspåmelding m.v. 
var faktorer som gjorde dette året annerledes fra tidligere år. 
 

c. Fellestreninger ift verdiskapning 
 
Det rapporteres om følgende gevinster/verdiskapning som en konsekvens av fellestreninger 
for små og store i alle aldersgrupper og nivåer: 
 

 Sterke team på tvers av kjønn, alder og nivå 

 Sammensveiset lag med felles interesser som drivkraft 

 Utstrakt nettverk 
 Følelse av å fremstå som «Ett lag» 

d. Fortløpende Inntak av Nybegynnere 
 
Inntak av nybegynnere fortløpende gjennom året har vist seg å balansere medlemsmassen 
dette annerledes året hvor pandemien har styrt mye og stor fokus har vært forbeholdt 
preventive tiltak for å redusere smittespredning. Klubben mistet noen medlemmer dette året 
men fikk balansert nedgangen med ny inntak. Det ble kjent på motivasjon og rapportert om 
høy trivselsfaktor. 

e. Familietreninger 
Primært satsingsområde har vært barn med familiemedlemmer.  Klubben har tilbudt et 
opplegg hvor både barn/ungdom og voksne har blitt gitt et tilbud om positiv vekst og 
utvikling gjennom slike felles treninger. Man har foretatt inndeling etter utviklingsnivå – 
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modningsnivå og alder, hatt en felles oppvarming, delt i grupper, felles avslutning – totalt 
program ispedd lek for alle. Her har man stilt med flere instruktører og slik bidratt til både 
elev- og instruktørutvikling av barn, ungdom og voksne.  
 

f. Tilbakemeldinger knyttet til «Familietreninger» 
Foreldre/omsorgspersoner rapporterer om følgende årsak til at de startet å trene karate i Fana 
Karateklubb: 
 
«Vi fant en unik mulighet til å få gjort noe sammen hele familien og samtidig lære noe nytt og 
spennende. Vi opplevde at treningsopplegget reflekterte skreddersøm, nettopp for å sikre 
optimal læring og motivasjon hos alle på tvers av alder, kjønn og nivå.Vi føler oss sett og vi 
føler at vi utgjør en forskjell. Tusen takk til Fana Karateklubb for å gi oss denne muligheten». 
 
Andre deler følgende med klubben: 
 
«Takk for fantastiske treninger tross snø og minusgrader. For en «spirit» i denne klubben. Vi 
er så glad og takknemlig for at vi får være med hele familien». 
 

g. Graderinger 
Også dette annerledes året har det vært avholdt flere graderinger for både mon og kyu 
kandidater. Disse graderingene ble også gjennomført utendørs, noe som slett ikke så ut til å 
legge en demper på kandidatene. 
 

h. Andre tilbud  
Som en naturlig del av treningsprogrammet, ble også dette året krydret med: 
 

 Mestrings- og energimedisin med avspenningsøvelser hentet fra nyere forskning. 
 Motivasjonsfokus 
 Fokus på pusteteknikk 
 Inkluderingstiltak gjennom fortløpende inntak av medlemmer i klubben noen uker før 

inndeling i grupper/partier 
 Teambyggingstiltak gjennom fellestreninger  

 

5. Antidoping 
Klubben har hatt fokus på å spre kunnskap rundt antidoping og har hatt en god prosess 
rundt antidopingopplæring. Ved fullførte moduler har sertifisering blitt tildelt.  
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6. Idrettens Koronavettkurs/Felles NIF Koronavettkurs 
For alle på voksenpartiet hos oss var det obligatorisk å ta kurs, mens foresatte ble oppmuntret 
til å burde lese gjennom sammen med barna og oppfordret til å ta kurset. Etter gjennomført 
kurs mottok de «voksne» kursbevis/diplom. Kursest tok ikke mange minuttene og folk gledet 
seg over å forberede seg på å kunne medvirke til å redde livet til noen man er glad i. 
 

7. Teknisk Arrangør for Treningsseminarer i egen klubb 
 
2020 ble det første året i manns minne hvor vi ikke hadde gleden av å videreutvikle vårt unike 
samarbeid med Shihan Collins i Fana Karateklubb slik vi har hatt som sedvane gjennom en 
årrekke. Se derimot klipp fra 2019 programmet med Shihan Collins under: 
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8. Teknisk Arrangør for Eksterne Kurs 
 

a. Energizer/motivator kurs for næringslivet   

b. Meditasjon & stressmestring hånd i hånd med pusteteknikk - kurs 
for næringslivet   

 
Tilbudet har vært velegnet i forhold til å tegne et bilde over klubbens virksomhet/tilbud på en 
god måte. Dette har vært et arbeid ledet av Sensei Ingrid for å promotere klubben og dennes 
aktivitetstilbud. 
 
 

9. Treningsleirdeltagelse 

a. NKO Instruktørsamling  ble avlyst pga Corona. 

a) NKO Sommerleir ble avlyst pga Corona 
 
 

10. Representasjon  
 
Det kan ikke rapporteres om noen representasjon av Fana Karate Klubb globalt. 
All reisevirksomhet har vært innstilt på grunn av pandemien. 
 
Se derimot klubbens representasjon i Japan 2019 under 

World Championship (VM) Tokyo 9. november – 10. November, 2019 
Dette året valgte Klubbleder Sensei Ingrid å sikre Fana Karateklubb representert i Japan, for 
der å vise ansikt og støtte til den enorme utviklingen man har sett i forhold til Kyokushin 
karate globalt.  
 
Med på reisen denne gangen var Sensei så heldig å få reise sammen med en av sine 
instruktører i klubben, Eirik Meland, også en utmerket representant for Kyokushin i Japan 
dette året. 
 
Under dette Japan oppholdet, ble det mange fine møter med sterke Kyokushin representanter 
fra hele verden en realitet. 
 
Nettverk/brobygging og kompetansedeling gjennom fine samtaler med våre mange 
ressurspersoner globalt ble en realitet, og blant disse er det verdt å nevne  et par svært så 
kjente og kjære ansikter: 
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Shihan Collins, 8th Dan 
Shihan Brian Fitkin, 8th Dan 
Shihan Michael Søderquist, 7th Dan 
Shihan Naser Ghanbari, 7th Dan 
Shihan Håkan Nygren, 6th Dan 
Shihan Lloyd Paine, 6th Dan 
 
Dette var en kraftfullt motivasjonskick. Det viser seg at «alle» sliter med de samme 
utfordringene, hvordan sikre klubben sin nye medlemmer. Forskjellige aspekter ved dette ble 
drøftet, hvorpå alle ønsket hverandre lykke til med følgende sterke signal: «Stå på, fortsett 
med det gode arbeidet, aldri gi opp». Sammen er vi sterke. 
 
Og slik kunne jeg fortsette å liste opp kjære og dyktige Kyokushin ressurser som var 
representert under VM i Tokyo nov. 2019, men jeg nøyer meg med de nevnte som flere av 
dere har hatt gleden av å treffe og bli kjent me/trene med m.v. 
 
Sensei Ingrid og kohai Eirik har hatt gleden av å dele masse gnistrende motivasjon og mange 
inspirerende og gode opplevelser med sine klubbmedlemmer. Dette var nettverksbygging på 
sitt beste og mye spennende informasjon og erfaring har på denne måten kommet  klubb 
medlemmene til gode i etterkant. 
 
Sjekk denne publiseringen på klubbens hjemmeside: https://www.fanakk.no/2019/11/20/the-
12thworld-karate-championship-in-tokyo/. 
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Stemningsbilde fra VM arenaen i Tokyo: 

 
 
 
 
 
 
Under kan en av våre nye venner ses. Han var  7. kyu – 8 år – og med på demonstrasjon under 
VM. 
 
Vi traff hverandre på vei til VM finaledagen og nye vennskaper (han og moren) var slik en  
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realitet.  
 
 



Fana Karateklubb 
Shinkyokushinkai 
 
Medlem av  

Norges Kyokushin Organisasjon (NKO)  

World Karate Organization (WKO)  
Norges Kampsportforbund (NKF)  
Norges Idrettsforbund (NIF)       

 

Page 12 of 19 
 

Masutatsu Oyamas gravsted  
Et obligatorisk besøk til Oyamas gravsted var første prioritet på programmet ved siden av 
selve VM. Ord kan vanskelig beskrive hvordan det er å bare være der hvor Oyama har funnet 
sin siste hvile.  Bare å stå der i stillhet med øynene lukket er en meget kraftfull opplevelse. 
Den sterke utstrålingen og auraen som speiles der må oppleves. 
 
Gravstedet er sentralt i Tokyo men allikevel så fredelig. Fuglesangen kan høres selv om 
skyskraperne finnes i horisonten. 
 
Under dette besøket fikk vi gleden av å bli kjent med tidligere trener 
 

b) Tsuyoshi Murase  
 av regjerende verdensmester  

c) Yuji Shimamoto  
 

og det var også en svært spesiell opplevelse.  
 
 
 

 
 
 
 
Sammen stod vi der ved graven og inhalerte denne voldsomme kraften og positive energien 
som skriver seg fra vår store mester Oyama som vi skylder så stor takk for å ha latt oss få ta 
del i en så verdifull arv som Kyokushin representerer i våre liv. 
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11. Hjelpearbeid Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en 

 

Kort om bakgrunn 

Fana Karateklubb organiserte et lotteri for innsamling av penger til de jordskjelvrammede barna i 
Nepal i 2015.  Pengene som ble samlet inn under ledelse av Ingvill/Gitu har gått til å bidra med å 
bygge opp igjen en av de mange tusen skolene som ble ødelagt under jordskjelvene som rammet 
landet våren 2015. Ingvill var selv i Nepal 25. April 2015 for å klatre Mount Everest da det første 
jordskjelvet rammet landet. Ekspedisjonen ble avlyst, men Ingvill valgte å bli igjen i Nepal og 
følge etterarbeidet på nært hold. Oppe i den avsides liggende landsbyen Sertun på 2.000 meter, 
ble 3 klasserom på en av disse skolene bygget opp.  

I Januar 2019 - Skole i landsbyen Abigaun og i 2020 – drift  

Pengene som er samlet inn til ny skolebygning i den lille landsbyen Abigaun, er på vei til 
Nepal.  Abigaun ligger i Dhading regionen som var en av de hardest rammede områdene etter 
jordskjelvet i april 2015. Den lille skolen i Abigaun ble totalskadet i jordkjelvet. Barna på 
skolen får undervisning under svært enkle forhold i den midlertidige skolen som ble satt opp i 
påvente av finansiering til en permanent skolebygning. Tusen takk til alle som har bidratt til at 
vi nå kan sende 250.000 kroner til skoleprosjektet i Nepal. Stor og varm takk til alle i Fana 
Karateklubb for den innsatsen som ble nedlagt. 
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12. Stevner  
Det kan ikke vises til noen stevneaktivitet dette pandemiåret. 

 
13. Utdanning  

a. Undervisning i egen klubb 
Kompetansebygging har hatt tung fokus også i 2020. Den viktigste kompetansebyggingen har 
skjedd i egen klubb under ledelse av sjefsinstruktør sammen med instruktørstaben i klubben. 
 

b. Mestringsmedisin/Hjelp til Selvhjelp  
Også i 2020 har Sensei Ingrid samarbeidet med Forsker/Spesialist i allmenn medisin/forfatter 
Audun Myskja rundt «Mestringsmedisin» som tematikk. Dette har gitt medlemmer i Fana 
Karateklubb unik tilgang til en rekke enkle stressmestringsverktøy og andre enkle verktøy for 
å bidra til god helse, god energi og et godt og friskt liv.  
 
Jevnlige energi- og motivasjonsøkter har blitt avholdt som en del av treningsopplegget. Enkle 
verktøy for nullstilling har vært en del av dette. Sensei har også tilbudt det enkelte medlem sin 
støtte basert på forespørsel, noe noen medlemmer har benyttet seg av og funnet nyttig. 

c. Meditasjon/Pust/Nullstilling  
 
Teknisk arrangør for meditasjonskurs med fokus på pust og nullstilling, pakke ryggsekken 
riktig, kvitte seg med overflødig vekt og slik gi plass for positiv energi. 
 

d. Kursideer for 2021 
- Bringe tidligere aktive tilbake til klubben 
- Livsmestringskurs 
- Kurs for pensjonister 
- Kurs for skiftarbeidere 
- Kurs for småbarnsforeldre 
- Kurs for innvandrere 
- Kurs for handicappede 
- Selvforsvarskurs 
- Egne sparring grupper 
- Kick & Box 
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14. Satsingsområder 2021 
Fortsatt kompetansebygging 
Hente inn kunnskap fra resten av verden/fange opp globale signaler og utviklingstrender 
for idretten vår. 

 

15. Sosiale Medier 

a. Hjemmeside  
Hjemmesiden til klubben, klubbens viktige kommunikasjonsverktøy/rekrutteringsverktøy, 
finner du ved å følge denne lenken: http://www.fkknorway.com/.  Det har vært brukt 
betydelige ressurser på å gjøre siden mer brukervennlig. Hjemmesiden er klubbens primære 
informasjonskanal parallelt med treningene.  

b. Facebook 
Klubbens åpne FB gruppe ble videreutviklet i 2020 og den har basert på tilbakemeldinger 
nådd godt frem.  Det klubben primært har gjort er å lage artikler på klubbens hjemmeside: 
FanaKK.com og derfra publisere lenke på den åpne FB siden. Slik har klubben slått to fluer i 
en smekk, dvs. også fått god reklame for klubben. 
 

16. Webshop 
Medlemmene har blitt flinkere til å benytte webshop, noe som igjen sparer oss for 
administrasjon men her kan vi bli betydelig flinkere til å reklamere og ta godt i bruk dette 
verktøyet. 
 
Det er viktig å sikre at webshop’n blir optimalt benyttet, da det sparer klubben for tungt arbeid 
under utarbeidelse av regnskap ved årsslutt hvor det representerer betydelig merarbeid å 
skulle tolke hvor penger kommer fra, dette på grunn av manglende merking. 
 
Dette er grunnen til at alle oppfordres til å benytte web shop’n i tråd med klubbens anvisning. 
 
 

17. Politiattest 
Alle klubbens instruktører/assistenter må fremlegge politiattest (fra 15 år +). 
 

18. Tillitsverv  
Gjennom flere tillitsverv på klubbledelse/instruktører/medlemmer har Fana Karate Klubb 
også i 2020 hatt anledning til å bidra med positiv og verdibasert påvirkning på idretten vi 
brenner for å tilrettelegge for optimal vekst og utvikling for så vel «gamle» som nye 
medlemmer. 
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19. Inntak av Nybegynnere   
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20. Tillitsverv 

a. Visepresident Norges Kyokushin Organisasjon (NKO): Ingrid 
Bjordal trakk seg fra vervet i 2020 

Flere år på rad har Ingrid takket høflig men reflektert nei takk til utvist tillitt i forhold til å 
stille på valglisten som «Presiden» for NKO. Klubbleder har derimot gjennom en årrekke 
hatt rollen som Vise president  i NKO og har gjennom slikt tillitsverv hatt anledning til å 
bidra med positiv verdiskapning for idretten vår i det ganske land, men valgte å stille sin 
plass til rådighet for andre i 2020. 

b. Medlem NKO  Faglig Råd: Ingrid Bjordal 
 

Faglig Råd - Norges Kyokushin Organisasjon (NKO), sammensetning: 

Leder: Ole Grejs 4.dan                               Færder KK 

Medlem: Øyvind Andreassen 6.dan              Bergen KK 

Medlem: Tore Sunde Rasmussen 5.dan         Egersund KK 

Medlem: Ingrid Bjordal 4.dan                       Fana KK 

Medlem: Thomas Lund Nielsen 4.dan           Horten KK 

Medlem: Erik Anders Helin 4.dan                Finnsnes KK 

Medlem: Gjermund Myklebust 4.dan            Egersund KK 

Medlem: Nils Ove Dybsland 4.dan                Bergen KK 

c. Medlem NKO Teknisk Komite: Ingrid Bjordal 
Teknisk Komite sin sammensetning. 

 

Medlem: Ingrid Bjordal               4.dan          Fana KK 

Medlem: Thomas Lund Nielsen  4.dan           Horten KK 

Medlem: Erik Anders Helin   4.dan                Finnsnes KK 

Medlem: Ole Grejs    4.dan                       Færder KK 

Medlem: Raymond Mikkelsen  3.dan              Bergen KK 

Medlem: Steffen Haukedalen  3.dan               Ringerike KK 
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21. Fana Karate Klubb sitt bidrag til NKO sin årsberetning   
1. Oppstart 2020 

Året startet helt normalt. Allerede 4. januar 2020 startet vi opp årets treningsprogram, med 
inndeling i grupper avhengig av nivå.  De første to månedene gikk som normalt. 

2. 12. mars 2020  

12. mars 2020 ble den dagen som har spikret seg fast i hukommelsen som starten på Covid19 
året og en hel rekke tiltak for å medvirke til smittereduksjon. Utendørs trening, bruk av 
munnbind, 2 m avstand bare for å ha nevnt et par sentrale tiltak. 

3. Treningstilbud 

Utetreninger ble gjennomført 2 ganger ukentlig f.o.m. 12. mars og ut året for alle interesserte 
uavhengig av værforhold. På dager med nedbør ble treningene holdt under tak, men fortsatt 
ute. Felles oppstart og felles avslutning men med inndeling i grupper avhengig av antall 
fremmøtte, fordeling på grader og alder.Trening med munnbind ble og er fortsatt et krav, 2 m 
avstand og ingen kontakt. 

4. Gradering 

Det ble avholdt graderinger også i 2020, også disse ble gjennomført utendørs. Nye kyu og 
mon grader ble ervervet av stolte barn, ungdommer og voksne. 

5. Rekruttering 

Fortløpende inntak av nye medlemmer ble en del av klubbens hverdag gjennom 2020 og dette 
erfarte vi som et positivt tiltak, da vi fikk nye medlemmer inn som medvirket til å balansere 
frafallet gjennom året. Dette gav klubben fornyet motivasjon og kraft Rekruttering. Den nye 
medlemsmassen bestod hovdsakelig av familier, hvor det å få trene sammen med barna ble 
oppgitt som primærårsak for nye medlemsskap i klubben, til tross for utetrening uavhengig av 
værforhold. 
 

6. Medlemsfrafall 

Utmeldinger og tilvekst i nye medlemmer balanserte seg jevnt ut. 
 

7. Nytt medlemssystem (IMS) 

Mot slutten av 2020, påbegynte Fana Karateklubb sitt samarbeid med NKF og NIF i forhold 
til å rulle ut det nye medlemssystemet (IMS). Faktureringsbiten i det gamle medlemssystemet 
(KlubbAdmin) er nå deaktivert for vår klubb. Medlemsdata fra det gamle systemet er 
importert til det nye. Alle eksisterende, aktive medlemmer er dermed allerede med i det nye 
systemet. Medlemmene trenger IKKE å opprette en ny bruker, men kun velge “Glemt 
brukernavn/passord” og få tilsendt en engangskode på eksisterende e-post. Etter innlogging 
bør man endre til et selvbestemt passord. All funksjonalitet er enda ikke implementert, men 
man kan allerede logge seg inn og verfisere at eksisterende medlemsdata er korrekte, særlig 
mobilnr og e-post. Fremtidig fakturering vil foregå via det nye systemet. Medlemmene har 
kunnet/kan forberede seg på overgangen ved å begynne å kikke på brukermanualen.  
 


