Västra Karateförbundet
Verksamhetsberättelse 2016

En ny styrelse tillträde efter Västras årsmöte den 28 februari 2016.
Styrelsen består av Siamak Rezaie-H, Ali Zohrevand, Christofer Carlsson, Urban Runeson
samt Norman Hatfield.
Styrelsen upprättade en verksamhetsplan som godkändes efter flera justeringar i
augusti.
Distriktet
Områden som behövde prioriteras i distriktet var utbildning, tävlingsverksamhet samt
skapande av kommunikations- och informationskanaler mellan klubbar och
distriktsförbundet.
En Facebooksida skapades vid sidan av distriktets Facebookgrupp (diskussionsgrupp).
Distriktets hemsida genomgick en större förändring samt fick ett nytt domännamn som
stämde överens med distriktets namn.
Distriktets juridiska namn justerades både hos skattemyndigheten och RF för att
stämma överens med SKFs riktlinjer och stadgar. Distriktet heter numera VÄSTRA
KARATEFÖRBUNDET.
Domare
Till distriktets domaransvariga valdes Thomas Leinfors och Melissa Fortes i mars 2016.
Distriktet har tappat många domare de sista åren. Stimulering i form av utbildning och
resursfördelning var nödvändig.
Ett regelseminarium ordnades i samarbete med svenska domarkommittén den 15 maj.
Som ett led i kompetenshöjande insatser åkte några av distriktet domare till Estonia
open, Ishöj Karate Cup och NM i Danmark, Finnish Open och German Open under 2016.
För att tillföra distriktet mer tävlingskompetens samt skapa fler domare åkte 10 nya
domarkandidater till domarkursen den 10–11 december i Haninge för att delta i C-kurs.
Även en redan licensierade domare uppgraderade sin licens till Judge-A i kursen.
Samtidigt deltog tre av distriktets domare i förbundets seminarium för chefsdomare i
RIG i Haninge.
Distriktskonferens
Som ett led av att skapa informations- och kommunikationskanaler mellan distriktet och
klubbar höll man en distriktskonferens den 27 augusti på Arken Hotell och
konferenscenter. I samarbete med SISU bjöd vi på fika och lunch.
SISU informerade klubbar om lärgrupper och utbildningsmodulen. Hardy Holm höll ett
seminarium i Gichin Funakoshis 20 steg.
Distriktets nya domar- och träningsansvariga berättade om sina visioner och planer för
distriktets framtida utveckling. Distriktsstyrelsen hade en öppen dialog med deltagarna
om klubbars behov och önskemål.
Utbildning
Svenska karateförbundets fystränarutbildning steg-1 hölls av Karin Hägglund den 3
september i Göteborg.

Utbildningen är det första i sitt slag utanför Stockholm och uppskattades rejält av
deltagarna.
Karate-SM
Flera av distriktets utövare placerade sig på pallen vid årets SM i Stockholm.
Flera guld, silver och brons togs i både karate SM och Ippon-Shobu SM av utövare från
Västra.
Distriktmästerkap
Det första karate-DM hölls efter tre års uppehåll den 3 december i Kungälv. Arrangör var
Kungälvs Karate Klubb. DM lockade ett 30 tal tävlande vilket kan betecknas som en bra
start.
Distriktsträning
Till distriktsträningsansvarig valdes Arvin Rezaie i mars 2016.
Fyra distriktsläger har hållits i enlighet med landslagets planering. Även en extra träning
hölls i juni. Antal deltagare i distriktsträningar har ökat markant och det varierar
numera mellan 35-50 deltagare.
Distriktstränare i kata är vakant tillsvidare.
Svenska landslaget
Flertalet av distriktets karate-ka är medlemmar i svenska landslaget i kumite både i
senior och juniorlaget. Detta är ett gott betyg för distriktet i sin helhet.
Vägen till svenska karatelandslaget går bl.a. genom distriktsträningen. Vi uppmanar
därför fler klubbar att delta i distriktsträningen för att bidra till distriktets utveckling.
Tävlingar
Två tävlingar (förutom DM) arrangerades i distriktet under 2016.
Gothenburg Karate Open den 28 maj samt Gothenburg International Karate Open den
12-13 november.
Både tävlingar drog till sig flera hundra tävlande från flera länder.
Gothenburg Open i november har fått internationellt status av SKF och kan betecknas
som ett seriöst försök att skapa tävlingar med högt status och en stor andel
internationellt deltagande både bland domare och tävlande. Video review system
testades av WKFs italienska representanter för första gången i Sverige i november
månadens tävling.
Det finns även långtgående planer på att få igång en återkommande barntävling för
distriktet för att fånga upp och bevara barnens intresse för tävlingskarate odramatiskt i
ett tidigt stadium.
Flera av distriktets tävlande har deltagit i internationella tävlingar utomlands med bra
resultat. På NM i Danmark tog Västra 5 brons. På Lion Cup tog västra en silver.
Karate VM
Peyman Simaei från Göteborg togs ut för att tävla för Sverige i senior VM i Linz,
Österrike i oktober.
Ove Viggedal från Göteborg, ordförande i DK, var en av Svenska domare som fick döma
på VM.

Övrigt
Öppet kumiteläger med Victor Bull hölls den 23 april i Kungsbacka.
Under Karateförbundets Årsstämma, den 5 mars, tilldelades föreningen Zendokai Karate
utmärkelsen Årets Idrottsförening 2015 och ett stipendium på 10 000 kr till sin
verksamhet.
Göteborgaren Ove Viggedal fick Svenska Karateförbundets högsta förtjänsttecken i
samband med årsstämman den 5 mars i Stockholm.
Möte
Styrelsen har under 2016 haft fyra formella, ett informellt plus ett konstituerande möte.
Flera möten med SISU har hållits för att etablera en fungerande informationskanal.

