Verksamhetsberättelse 2019

Bild: Västra Kid & Ungdoms Cup den 1 december 2019

Västra Karateförbundet, VKF, höll sitt årsmöte den 24 februari. Styrelsen består av ordförande
Siamak Rezaie-H, kassör Per-Olof Sturesson, ledamöter Christofer Ekman, Urban Wilderäng, AnnSofie Berander, Babak Nejabat och Lotta Jönnå samt som suppleant Dumas Lopez.
Valberedningen är av Thomas Leinfors, Mahrokh Mahdaviani.
Domarverksamhet
•
•
•
•

Distriktet fick en europeisk domare. Melissa Fortes lyckades ta sin EKF licens i samband med JEM den 8–10 feb Ålborg, Danmark.
Ännu en domare från Västra blev nordisk. Kiril Dimitrov lyckades ta sin nordiska domarlicens i
samband med NM den 23 november i Kolding Danmark.
Tre domare från VKF representerade Sverige på NM den 23 november i Danmark
Vid SM i Karlstad den 9–10 november deltog fem domare från VKF

Landslag
Två utövare från distriktets är uttagen i landslagets framtidstrupp i kumite.
Utbildningar
•
•
•

DK anordnade en domarkurs i Göteborg i samarbete med VKF den 27–28 april
Distriktsdomarkurs anordnades av VKF den 10 mars i Göteborg
SKF anordnade en funktionärsutbildning i samarbete med VKF och SISU den 8 december i
Göteborg

Verksamhetsberättelse 2019
Distriktsläger
Distriktstränare i kumite var Arvin Rezaie och i kata Babak Nejabat.
I kumite höll man fem distriktsläger den 3/2, 10/3, 6/4, 25/8 och den 17 /11.
I kata höll man fyra läger den 23/2, 7/4, 24/8 och den 16/11.
Landslagets distriktsläger
I ett samarbete mellan svenska karatelandslaget, VKF och övriga distriktsförbund höll man
landslagets gemensamma distriktsläger i kata & kumite. Lägret hölls den 26 maj i
Lundbystrandshallen i Göteborg och samlade 110 utövare och distriktscoacher från hela Sveriges.
Flera domare från distriktet ställde upp och möjliggjorde matchträning med feedback.
Tävlingar
Arrangerade tävlingar av Västra Karateförbundet
•
•
•

Karate DM den 5 maj i Göteborg
Västra Kid Cup hölls i två gånger i Göteborg den 5 maj och den 1 december
Västra Ungdomscup den 1 december i Göteborg

Medaljer vid SM och NM
•
•

Tre tävlande från Västra tog guld i kumite vid SM i Karlstad. Även flera silver & brons togs av
distriktets utövare på SM.
Distriktet fick en nordisk mästare vid NM i Danmark. Ashton Caraan tog guld i kumite kadetter
-63 kg.

Bortgångna legender
Två av karates legender i Göteborg gick bort under 2019. Det är en enorm förlust för karatefamiljen i
Sverige.
Vi minns och hedrar Dan Larsson från Banzai Karateklubb & Shingo Ohgami från Samuraj Dojo.
Nämnvärt
EM i karate kommer att hållas i Göteborg under maj 2021. Förberedelserna är redan i full gång.
Distriktet kommer att aktiveras för det viktiga arbetet inför EM. #jointhepassion #karateforlife
#eurokarate2021

