Verksamhetsberättelse 2018

Bild: Landslag-distriktsläger den 3 juni i Göteborg.

Västra Karateförbundet höll sitt årsmöte den 25 februari. Den valda styrelsen består av ordförande
Siamak Rezaie-H, kassör Per-Olof Sturesson, ledamöter Christofer Carlsson, Urban Wilderäng, AnnSofie Berander, Ashif Chowdary och Dumas Lopez samt Babak Nejabat som suppleant.
Valberedningen bestod av Thomas Leinfors, Mahrokh Mahdaviani och Göran Eriksson.
Domarverksamhet
•
•

Distriktet fick en ny nordisk domare. Melissa Fortes lyckades ta sin nordiska licens i samband
med NM den 24 november i Tampere, Finland.
Fem domare från distriktet dömde på SM i Solna.

Distriktsläger
Distriktstränare i kumite var Arvin Rezaie och i kata Göran Nilsson.
I kumite höll Västra fem distriktsläger och i kata tre.
I ett samarbete mellan Västra, svenska karatelandslaget och övriga distriktsförbund höll man den 3.e
juni ett gemensamt läger i kata & kumite. Lägret drog till sig ca hundra utövare och coacher som
tränade tillsammans i kata och kumite.
Tävlingar
•
•
•

Open EM i Kyokushin hölls den 6-7 oktober i Lisebergshallen
Västra karate DM hölls den 17 mars i Göteborg
Västra Kid Cup är Västras egna barntävling. Tävlingen hölls i Göteborg vid två tillfällen under
året. Vårens tävling hölls den 17 mars och höstens den 4 november
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•
•

Västras klubbar och tävlande tog ett flertal medaljer i kata & kumite på SM i Solna. Även flera
SM mästare kom från Västra distriktet.
Distrktets tävlande deltog under året i flertal olika tävlingar i utlandet. Bl.a. kan det nämnas
att tre tävlande deltog i WKF1 tävling och träningsläger för ungdomar i Umag, Kroatien i juli.

Övrigt
•
•
•

Göteborg Karate Akademi tilldelades utmärkelsen årets idrottsförening vid SKFs årsmöte den
10 mars
Västra deltog med två ledamöter vid SKFs förbundskonferens
Distriktet sponsrade tävlingsavgiften till Heian Cup i oktober i Karlstad för flertal tävlande från
flera klubbar. Dessa tävlande hade regelbundet varit närvarande i distriktsläger i kata &
kumite.

