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Västra Karateförbundets fysiska årsmöte som skulle hållas den 28 februari fick ställas in pga den
pågående Covid-19 pandemin. Styrelsen beslutade att inte hålla ett digitalt årsmöte utan vänta tills
läget har förbättrats. Ett fysiskt årsmöte hölls den 10 oktober.

Förtroendevalda och ansvariga i distriktet
Styrelse
Styrelsen år 2021 bestod av;
Ordförande Siamak Rezaie-H
Kassör Per-Olof Sturesson
Ledamöter: Lotta Jönnå (vice ordförande), Christofer Ekman, Urban Wilderäng, Annika Höglind och
Hannah Stensson.
Suppleant Dumas Lopez.
Valberedning
Valberedningen bestod av Thomas Leinfors, sammankallande och ledamöter Mahrokh Mahdaviani
och Babak Nejabat.
Domarkommitté
Distriktets domarkommitté bestod av Melissa Fortes, sammankallande och ledamöter Thomas
Leinfors, Kiril Dimitrov och Dumas Lopez
Distriktscoacher
Distriktscoach i kumite var Arvin Rezaie och assisterande coach Marko Cvjetkovic. Distriktscoach i
kata var Babak Nejabat och assisterande coach Urban Wilderäng.
Revisorer
Samuel Heffern var vald som distriktets revisor och Ove Ödestad som suppleant.

Verksamhet
Styrelsen beslutade att under januari återbetala årsavgiften till klubbar. Samtliga klubbar som hade
betalat sin årsavgift till VKF fick hela den inbetalda summan återbetalda.
Våren och sommaren präglades starkt av Corona pandemin. All planerade verksamhet fick ställas in.
Framåt hösten kunde man dra igång verksamheten steg för steg.
Distriktsläger
Man höll två kumiteläger den 9/10 och 20/11 och två kataläger hölls den och 16/10 och 5/12.
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Domaraktiviteter
Efter det långa uppehållet som drabbade tävlingsverksamheten under pandemin kunde distriktets
börja döma igen vid flera tävlingar och distriktsläger under hösten.
•
•
•

Flertalet domare dömde vid distriktslägren i kata & kumite och bidrog med värdefulla
feedback till deltagare.
Svenska domarkommittén tog ut några domare från distriktet att döma vid SM och NM.
Under hösten kunde flera domare döma vid tävlingar runtom i landet bl.a. på Bushido Open,
Heian Cup, Solna Cup, SM och NM.

Förbundskonferens
Från VKFs styrelse deltog Siamak Rezaie och Lotta Jönnå vid förbundskonferensen i Stockholm den
18-19 september.
Landslags aktiviteter
Flera utövare från distriktet deltog i det öppna landslagslägret för 12–21 åringar i Karlstad.
Distriktscoachen Arvin Rezaie var kumitecoach på lägret.
Flera deltagare från Västra var med på uttagningslägret som hölls den 4 december i Stockholm.
Uttagningen gällde JEM i Finland. Tyvärr blev ingen från Västra uttagen till mästerskapet.
Karate SM
Flera utövare från distriktets placerade sig på pall under SM i oktober i Helsingborg. Flertalet av dessa
utövare togs ut till att vara med i landslagets utvecklings trupp.
Fyra domare från VKF var uttagna att delta vid årets SM. Siamak Rezaie, Kiril Dimitrov, Melissa Fortes
och Ali Modami deltog. Ove viggedal var chefsdomare på SM.
Det nordiska mästerskapet
Ashton Caraan från VKF var nordisk mästare i sin viktklass år 2019. Han blev uttagen att tävla för
Sverige i kumite för juniorer -63 kg på NM i Stavanger i Norge.
Ashtons hade fått hjärnskakning innan NM. Läget blev inte bättre av att han fick ytterligare en
hjärnskakning under mästerskapet. Det blev tyvärr ingen medalj för Ashton den här gången.
Två domare från VKF dömde på NM. Siamak Rezaie, Kiril Dimitrov och Melissa Fortes var uttagna.
Tyvärr hade Melissa förhinder att delta. Ove viggedal var chefsdomare på NM.
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