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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, e-

post, teams og uformelle drøftelser etter behov.  Primærfokus har vært rekruttering under 

korona pandemien, kompetansebygging for instruktører og studenter, holdningsskapende 

arbeid, trening og ledelse, graderinger for å ha nevnt noen eksempler.  

 

Under vises verv valgt 2021 og forslag til gjenvalg/valg på ordinært årsmøte 21. februar 2022.  

 
 

VERV    VALGT 2021    FOR GJENVALG/NYVALG 

      

Leder:     Ingrid Bjordal    gjenvalg 

Nestleder:   Tom Eide Knudsen   gjenvalg 

 

3 styremedlemmer:  Anette Strand     gjenvalg 

Cathrine Eide Svanevik   gjenvalg  

Sylvia Brunborg   nyvalg 

 

2 varamedlemmer:   Olav Henrik Vik   gjenvalg 

Mattis Bjordal    gjenvalg   

 

Kontrollkomité:   Lisa Meland    gjenvalg 

Eirik Meland    gjenvalg 

 

2 revisorer:    Christine Gjerding   gjenvalg 

Dag Ketil Grønning   gjenvalg 

 

Representant til ting og møter i de organisasjoner Fana KK er tilsluttet pr 2022: 

Ingrid Bjordal    gjenvalg 

 

Valgkomité:    Morten Rasmussen (leder)  gjenvalg 

Gard Salomonsen   gjenvalg 

Stefan Emmes    gjenvalg 

Sjur Gullaksen (vara)   gjenvalg 

 

2. Medlemmer 
Antall medlemmer ved slutt desember 2021 var 34 fordelt på gutter/jenter/menn og kvinner. 

To faktorer har vært medvirkende med tanke på reduksjon i medlemsmassen; korona 

pandemien og det at vi har tatt i bruk et nytt medlemssystem, IMS, som krevde at 

medlemmene etablerte nye avtaler. 
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3. Organisasjonstilhørighet 
Fana Karateklubb er medlem av: 

 
a. Norges Kyokushin Organisation (NKO) 

b. Norges idrettsforbund – Norges kampsportforbund (NKF) 

c. World Karate Organisation – Shinkyokushin (WKO) 

 

4. Styremøter 
Det har vært avholdt to styremøter (Teams og e-post) gjennom året og protokoll fra disse 

foreligger. Øvrig klubbdrift har ellers vært tuftet på god og åpen kommunikasjon innad i 

klubben, på e-post og ved samtaler (etter trening). 

 

5. Aktivitetstilbud  

a. Oppstart  
Rekordtidlig oppstart for alle medlemmer viste seg å være en suksess i 2021. 4. januar var 

pangstart på nytt år et faktum og slik fortsatt normalt treningstilbud gjennom hele året 2021. 

b. Utetreninger  
 

Fra 4. januar 2021 og frem til september ble det gjennomført to (2) ukentlige utetreninger for 

alle medlemmer. Felles 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 munnbind, forhåndspåmelding med 

videre var faktorer som gjorde også dette året i likhet med forrige år annerledes fra tidligere 

år. 

c. 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 – 

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.  

 

Foreldre/omsorgspersoner rapporterer om følgende årsak til at de startet å trene karate i Fana 

Karateklubb: 
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«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 unike 

muligheten». 

 

Andre har delt 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 denne unike familien. Ikke bare får vi 

med oss: 

 

1. Robust kampsportopplæring, men vi får også med oss 

2. Unike enkle men effektive verktøy for stressmestring 

3. Kunnskap og forståelse for viktigheten av riktig pust og tilhørende helsegevinst  

4. Enkle verktøy for livsmestring, gjerne kalt hjelp til selvhjelp, hvordan få en 

bedre hverdag ut fra det utgangspunkt man selv har i dag» 

 

 

Ellers rapporteres det 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» 

• Unik anledning for familiemedlemmer uavhengig av alder å trene sammen 

d. Innendørs treninger  
 

Gleden var stor når det ble besluttet å igangsette trening innendørs igjen eller nærmere 2 år 

med utetrening uavhengig av vær og vind. Aldri har vi sluppet taket i motivasjon og positiv 

drivkraft.  
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e. Graderinger – Mon grader (alle under 15 år) 
 

Årets mon graderinger ble avholdt både utendørs og innendørs. Sjekk klubbens hjemmeside 

for mer informasjon rundt den kombinerte graderingen for Mon og Kyu grader som fant sted i 

klubbens lokaler 4. desember: https://www.fanakk.no/2021/12/05/gradering-4-desember/. 

f. Graderinger – Kyu grader (alle over 15 år) 
Årets Kyu graderinger for de over 15 år ble avholdt både utendørs og innendørs på grunn av 

Koronarestriksjoner. Sjekk klubbens hjemmeside for mer informasjon rundt den kombinerte 

mon og Kyu graderingen som ble gjennomført i klubbens lokaler 4. desember: 

https://www.fanakk.no/2021/12/05/gradering-4-desember/. 

 

h. Dan Gradering  
Graderingen ble avholdt 4. november i klubbens egne lokaler på Kokstad under beintøff men 

profesjonell ledelse av Branch Chief West, Shihan Øyvind Andreassen, 6. Dan, sentral aktør 

globalt og ellers i NIF og Norges Kampsportforbund og også Leder for Honbu Dojo (BKK). 

 

Klubben fikk to nye sortbelter, 1. Dan og titulert Shodan høst 2021. Gratulasjoner går til Eirik 

Meland og Mattis Bjordal for særdeles robust leveranse under denne krevende graderingen. 

 

Sjekk klubbens hjemmeside for mer informasjon rundt denne shodan graderingen: 

https://www.fanakk.no/2021/11/08/dan-gradering-4-november-2021/. 

 

Å få to nye svartbelter i instruktørteamet parallelt med et nytt brunbelte, er å betrakte som et 

stort motivasjonsløft for klubben. 

 

Bevisst og godt planlagt innsats over tid, tett fulgt opp og coachet av sjefsinstruktører i 

klubben medvirket til følgende tilbakemelding fra eksaminator: 

 

«Kandidatene bærer et høyt nivå og fremstår som meget synkrone og sterke 

kandidater, som er bevisst og reflektert og ikke minst særs godt forberedt til å kunne 

besvare de til enhver tid kompliserte og krevende spørsmål som ble reist under 

graderingen, med det klare og entydige formål å sjekke hvorvidt kandidatene besitter 

tilstrekkelig og kvalifisert modenhet og forståelse som forankring for sin 

karateutdanning og et langt og krevende løp frem mot sort belte. 

 

Imponert er ordet som best beskriver shodan kandidatenes evne til å svare på de 

krevende problemstillinger de ble konfrontert med, slett ikke enkle ja eller nei 

spørsmål, men snarere spørsmål som krever grundig resonnement og vurdering i hvert 

enkelt tilfelle. Det fremstår som tydelig at de har blitt grundig drillet og forberedt til å 

kunne besvare disse ikke helt intuitive spørsmål gjennom sin målbevisste innsats for å 

bygge riktig kompetanse. 

 

https://www.fanakk.no/2021/12/05/gradering-4-desember/
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Honnør til Sensei for optimal coaching, veilednong og støtte gjennom den langvarige 

og krevende prosessen det innebærer å forberede kandidater til en sortbelte 

gradering.» 

 

6. Teknisk Arrangør av Treningssamlinger & Kurs 

a. Teknisk Arrangør for Treningsseminarer i egen klubb 
 

Over en periode på vel ti år før pandemien inntraff  har vi vært teknisk arrangør av 

treningsseminarer med Shihan Collins fra en til to ganger årlig.  

 

Det samarbeidet Fana Karateklubb har vært så privilegert å ha utviklet over tid, er å betrakte 

som meget verdifullt.  Videreutvikling av dette vil ha fokus på veien videre når situasjonen 

har blitt noe mer avklart ift pandemiens utvikling. 

 

2021 ble det andre året 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 gjennom denne lenken:  

https://www.fanakk.no/2019/05/26/technical-seminar-with-shihan-collins/ 

 

 

 
 

 

https://www.fanakk.no/2019/05/26/technical-seminar-with-shihan-collins/
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b. Teknisk Arrangør for Eksterne Kurs 

o Motivator kurs (energiøvelser)  
Klubben er så privilegert at den har egne spesialutdannede ressurser som gjennom en årrekke 

har hentet inn verdifull praksis som motivator og Coach gjennom jevnlig undervisning for 

næringslivet.  

 

Denne kunnskap og sprøytes inn i klubben gjennom en integrert tilnærming under 

treningsøkter på alle nivåer. 

o Meditasjon, stressmestring, pusteteknikk   
 

I tillegg har klubben også egen ekspertise som gjennom en årrekke har hentet inn verdifulle 

erfaringer innen meditasjon, i egenskap av rolle som meditasjonslærer gjennom jevnlig 

undervisning for næringslivet. Det har her vært satt søkelys på blant annet pusteteknikk og 

andre verktøy velegnet for stressmestring og styrking av evne til å fokusere. Under pandemien 

(ca to år) har slik undervisning vært Teams basert.  

 

Denne kunnskap og erfaring nyter medlemmene godt av gjennom instruktør sin naturlige 

integrering av slike ferdigheter på alle treninger 

 

Nevnte tegner et bilde over klubbens bredde, virksomhet og rolle i lokalmiljøet og innen 

næringslivet.   

 

Dette har vært et arbeid ledet av Sensei Ingrid med klar og tydelig målsetning om positiv 

promotering av Fana Karateklubb og dennes aktivitetstilbud. 
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7. Rekrutteringstiltak 

a. 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 stort fokus har vært forbeholdt 

preventive tiltak for å redusere smittespredning.  

b. Mestringsmedisin/Hjelp til selvhjelp 
Som en naturlig og integrert del av treningsprogrammet, ble også dette året krydret med: 

 

▪ Mestrings- og energimedisin med avspenningsøvelser hentet fra nyere forskning. 

o Fokus på «hjelp til selvhjelp» Meditasjon, motivasjon, pusteteknikk 

 

c. Skreddersøm med små spesialiserte grupper  
 

o Inndeling i små spesialiserte grupper for optimal oppfølging og synkronisering 

av medlemmenes ferdigheter 

d. Teambygging 
▪  

o Teambyggingstiltak gjennom fellestreninger. Alle blir kjent med alle på tvers av 

kjønn, alder og grad. 

e. Kompetanse 
o Dyktig og trygt instruktørteam som reflekterer bredde og spesialisering på alle 

nivåer 

f. Politiattest 
o Alle klubbens instruktører/assistenter har fremlagt politiattest (fra 15 år +) etter 

anmodning fra sjefsinstruktør med bakgrunn i dagens lovverk/kravs 

spesifikasjon. 
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8. Utdanning & kompetansebygging 

a. Undervisning i egen klubb 
Kompetansebygging har hatt tung fokus også i 2021. Den viktigste kompetansebyggingen har 

skjedd i egen klubb under ledelse av sjefsinstruktør.  

b. Mestringsmedisin/Hjelp til Selvhjelp  
Også i 2021 har Sensei Ingrid samarbeidet med Forsker/Spesialist i allmenn medisin/forfatter 

Audun Myskja rundt «Mestringsmedisin»/Hjelp til Selvhjelp». 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 både nyttig og 

verdifullt. 

c. Meditasjon som verktøy  
Med bakgrunn i en oppfatning om at meditasjon er noe av det viktigste man kan lære i et 

samfunn der støyen øker, besluttet styret å investere i utvidet kunnskap rundt denne 

tematikken, nettopp for å kunne bidra med styrking av slik kompetanse innad i klubben.  

 

Flere av klubbens medlemmer har gitt uttrykk for at de sliter med å fokusere, noe som har 

vært medvirkende til at Fana Karateklubb har ønsket å styrke sin kompetanse på dette 

området ytterligere.  

 

Dette er gjort/gjøres gjennom deltagelse i et 2- årig undervisningsopplegg under regi av 

Forsker/Spesialist i allmenn medisin/forfatter Audun Myskja. Sensei deltar på undervisningen 

som er samlingsbasert (primært helger/langhelger/enkelte ukedager). Undervisningen er 

basert på læring gjennom praksis.   

Vital kompetanse vil bli sprøytet inn i undervisningen i klubben.  

 

d. Idrettens Inkluderingskurs  
Klubben vil med dette løfte inkludering som tematikk i Fana Karateklubb. Vi er opptatt av 

tiltak som sikrer mangfold og inkludering i klubben i vårt hjerte. 

 

Dette kurset er for trenere, ledere, aktivitetsguider, idrettskontakter, inkluderingsansvarlige og 

andre som har nytte av kunnskap om inkludering.  

 

Ved gjennomført kurs mottas kursbevis som følger: 
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e. Ren Utøver - Antidoping 
Klubben har hatt/og har fokus på å spre kunnskap rundt antidoping. En god prosess rundt 

antidopingopplæring er på plass.  

 

Nytt og forbedret kurs er tilbakelagt for å sikre tetting av kunnskapshull i forhold til  

nevnte. 

 

Ved fullførte moduler har sertifisering blitt tildelt.  

 

 
 

Ved gjennomføring av Ren Utøver blir man gjort bevisst på: 

At det er ditt ansvar å kjenne til og følge antidopingreglene. 

• At en utøver som er innkalt til dopingkontroll plikter å avlegge prøve 
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• At noen legemidler kan inneholde forbudte stoffer og at utøver selv er ansvarlig for å 

sjekke legemidlene hun/han bruker 

• At du som trener eller støttepersonell har ansvar for å skape et verdisett og en kultur 

hos dine utøvere som fremmer en ren idrett. 

• At det finnes flere risikofaktorer for brudd på dopingbestemmelsene, blant annet: 

o Bruk av kosttilskudd 

o Idrettens egenart 

o Mangel på kunnskap 

o Miljøets holdning til doping 

o At en utøver tror at «alle» bruker doping 

o Bruk av rusmidler 

• At dersom du mistenker doping, har du et ansvar og en mulighet for å gripe inn. 

 

LÆR MER: 

Regelverk Regler | Antidoping Norge 

Dopinglisten: Dopinglisten | Antidoping Norge 

Dopingkontroll Dopingkontroll | Antidoping Norge 

Medisinsk fritak Medisinsk fritak (TUE) | Antidoping Norge 

Legemiddelsøket Legemiddelsøk | Antidoping Norge 

Kosttilskudd Kosttilskudd | Antidoping Norge 

Meldeplikt Meldeplikt 

Biologiske profiler Biologiske pass | Antidoping Norge 

Dopingmidler, metoder, helsekonsekvenser med mer: Kunnskap og ressurser | Antidoping 

Norge 

f. Idrettens Koronavettkurs/Felles NIF Koronavettkurs 
De voksne ble oppmuntret til å ta dette kurset, gjerne med sine yngre barn. Etter gjennomført 

kurs mottok de «voksne» kursbevis/diplom. Alle møtte dette tiltaket for fremming av helse og 

trivsel med godt humør og høy grad av motivasjon. 

g. Satsingsområder 2022 
Fortsatt kompetansebygging og satsing på rekruttering. 

Investere i nytt treningsutstyr (matter til dojo, puter, sekker o.l.) 

Investere i hjertestarter («Spleistiltak har gitt nærmere kr 5.000 på konto) 

Hente inn kunnskap fra resten av verden/fange opp globale signaler og utviklingstrender 

for idretten vår. Kursideer/rekrutteringstiltak: 

o Bringe tidligere aktive tilbake til klubben, kurs for skiftarbeidere, 

småbarnsforeldre, innvandrere, pensjonister, handicappede 

o Egne sparring grupper, kick & Box, selvforsvarskurs 

o Meditasjon, energitiltak/hjelp til selvhjelp 

 

 

 

 

https://www.antidoping.no/regler
https://www.antidoping.no/medisinsk/dopinglisten
https://www.antidoping.no/kontroll/dopingkontroll
https://www.antidoping.no/medisinsk/medisinsk-fritak-tue
https://www.antidoping.no/medisinsk/legemiddelsok
https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser/kosttilskudd
https://www.antidoping.no/kontroll/meldeplikt
https://www.antidoping.no/kontroll/biologiske-pass
https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser
https://www.antidoping.no/kunnskap-og-ressurser
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9. Tillitsverv i Fana Karateklubb 
 

Gjennom flere tillitsverv på klubbledelse/instruktører/medlemmer har Fana Karate Klubb 

også i 2021 hatt anledning til å bidra med positiv og verdibasert påvirkning på idretten vi 

brenner for å tilrettelegge for vekst og utvikling for alle medlemmer. 

 

a. 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 

 

b. Medlem NKO Teknisk Komite: Ingrid Bjordal 
 

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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10. Sosiale Medier 

a. Hjemmeside  
Hjemmesiden til klubben, klubbens viktige kommunikasjonsverktøy/rekrutteringsverktøy, 

finner du ved å følge denne lenken https://www.fanakk.no/.  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 2021 og den har basert på tilbakemeldinger 

nådd godt frem.  Det klubben primært har gjort er å lage artikler på klubbens hjemmeside: 

derfra publisere lenke på den åpne FB siden https://www.facebook.com/fanakarateklubb/. Slik 

har klubben slått to fluer i en smekk, dvs. også fått god reklame for klubben. 

 

11. Webshop 
Det nye medlemssystemet IMS har skrinlagt planer om web shop. Med bakgrunn i dette, 

jobber Fana Karateklubb med å vurdere andre løsninger for å sikre enkel modell for salg av 

klubbeffekter o.l. 

 

 

12. Treningsleirdeltagelse 

a. NKO Instruktørsamling   
Også i 2021 ble den årlige instruktørsamlingen avlyst med bakgrunn i Koronapandemien. 

b. NKO Sommerleir  
 

Også i 2021 ble den årlige sommerleiren avlyst med bakgrunn i Koronapandemien. 

 

 

13. Representasjon  
 

Det kan ikke rapporteres om noen fysisk representasjon av Fana Karateklubb utover landets 

grenser med bakgrunn i avlyste arrangementer. Derimot har Fana Karateklubb gjennom sin 

ledelse jevnlig kontakt med (e-post og samtaler) sentrale globale aktører knyttet til 

utviklingstrender og tilbud. 

 

Følg lenke under for orientering rundt klubbens representasjon under World Championship 

(VM) Tokyo 9. november – 10, 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 
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karate globalt. Se publisering på klubbens hjemmeside: 

https://www.fanakk.no/2019/11/20/the-12thworld-karate-championship-in-tokyo/. 

 
 

 
 

 

14. Hjelpearbeid  
 

Fana Karateklubb er tuftet på en grunnmur som er bygget av ressurspersoner som «brenner 

for» å stimulere menig manns og kvinnes helse uavhengig av kjønn og alder. 

 

Slikt verdiskapende arbeid, «hjelp til selvhjelp», inneholder mange sentrale og viktige drivere, 

og kjennetegner klubbens hverdag og aktivitet uke etter uke, måned etter måned, år etter år og 

alles ønske om å hjelpe andre og bidra til god livskvalitet og god helse, et godt liv i en sterk, 

sunn og glad kropp. 

 

Iblant strekker vi oss lenger ut i verden og prøver å støtte «globalt» på en annerledes måte, 

men med samme drivkraft som nasjonalt, et brennende ønske om å «hjelpe en». Ingen kan 

hjelpe alle mens alle kan hjelpe en». 

https://www.fanakk.no/2019/11/20/the-12thworld-karate-championship-in-tokyo/
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Når det gjelder hjelpearbeid kan du lese litt om Fana karateklubb sine tidligere prosjekter 

under mottoet «Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe en». Følg lenker under: 

 

https://www.fanakk.no/2015/08/23/nepal-lotteriet/ 

 

https://www.fanakk.no/2019/06/09/gladmelding-4-nye-klasserom-abigaun-nepal/ 

 

https://www.fanakk.no/2019/01/02/skole-i-landsbyen-abigaun-nepal/ 

 

https://www.fanakk.no/2016/05/28/fana-karateklubb-bidrag/ 

 

https://www.fanakk.no/2015/12/09/takk-til-fana-sine-medlemmer-og-giverglede-ift-nepal-

barna/ 

 

 

 

 
 

 

15. Stevner  
Det kan ikke vises til noen stevneaktivitet ila pandemi år nr. to. De aller fleste arrangementer 

har blitt kansellert på grunn av Korona restriksjoner og smittepreventive tiltak. 

https://www.fanakk.no/2015/08/23/nepal-lotteriet/
https://www.fanakk.no/2019/06/09/gladmelding-4-nye-klasserom-abigaun-nepal/
https://www.fanakk.no/2019/01/02/skole-i-landsbyen-abigaun-nepal/
https://www.fanakk.no/2016/05/28/fana-karateklubb-bidrag/
https://www.fanakk.no/2015/12/09/takk-til-fana-sine-medlemmer-og-giverglede-ift-nepal-barna/
https://www.fanakk.no/2015/12/09/takk-til-fana-sine-medlemmer-og-giverglede-ift-nepal-barna/
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16. Fana Karate Klubb sitt bidrag til NKO sin årsberetning   
 

1. Oppstart 2021 

Allerede 4. januar 2021 startet vi opp årets treningsprogram, med inndeling i grupper 

avhengig av nivå.   
. 

2. Treningstilbud 

Utetreninger ble gjennomført 2 ganger ukentlig 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. Det 

ble trent med munnbind frem til sommeren, 2 m avstand og ingen kontakt. I september 2021 

ble innendørs trening igangsatt, uten munnbind, men med nødvendig avstand og uten kontakt. 

Det var en gledens dag igjen å kunne trene innendørs. 

 
3. Gradering 

Det ble avholdt graderinger også i 2021, utendørs frem til sommeren og innendørs i november 

og desemsber. Nye kyu og mon grader ble ervervet av stolte barn, ungdommer og voksne. I 

desember fikk klubben to nye svartbelter. Gratulerer til Eirik Meland og Mattis Bjordal. 

Gratulerer også til Morten Rasmussen som nå bærer brunt belte på veien videre.  

 
4. Rekruttering 

Fortløpende inntak av nye medlemmer ble en del av klubbens hverdag gjennom 2021 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 hovedsakelig av familier, hvor det å få trene sammen med barna ble 

oppgitt som primærårsak for nye medlemmer i klubben, til tross for utetrening uavhengig av 

værforhold frem til september 2021. 

 
5. Medlemsfrafall 

Klubben har erfart et betydelig frafall i medlemsmassen i løpet av Covid perioden, til dels 

jevnet ut av fortløpende inntak av nybegynner familier. 

 
6. 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). All klubbadministrasjon gjøres nå fra IMS. 

Betydelig med tid har vært investert for å få det nye systemet til å reflektere våre behov. 

Ytterligere forbedringspotensiale foreligger. 

 


