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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 WIKF Sweden
WIKF Sweden har under 2014 bedrivit verksamheten i Stockholm, Göteborg och Eskilstuna
genom 7 medlemsklubbar med 629 aktiva karatekas .Åldern på de aktivt tränande är från 6till 76 år. Barn och ungdomsträning utgör en stor del av verksamheten. Övergripande för
föreningens inriktning är att följa grundaren Sensei Tatsuo Suzukis 8 Dan (1928-2011)
karatestil och livsverk som nu förs vidare av hans efterträdare och world chief instructor
Sensei Jon Wicks 8 Dan.
Viktiga händelser under verksamhetsåret är vår- och vinterlägren med långt över 200
deltagare, som arrangerats av WIKF Sweden tillsammans med Tibble Karateklubb. Vid
vårlägret tilldelades vår chefsinstruktör Sensei Michael Öberg mycket förtjänstfullt 6 Dan av
Sensei Jon Wicks som tillsammans med Sensei Wim Masse 7 Dan var speciellt inbjudna som
gästinstruktörer.
Lägren har också gästats av karatekas från andra länder inom WIKF, Danmark, Norge,
Finland, Italien och Grekland. Instruktörsläger inför terminsstart har hållits i Tibble och i
Sigtuna av Märsta Karateklubb. Återkommande gratis graderingsträningar öppna för alla
karatekas inom WIKF Sweden har också genomförts fyra gånger per termin hos Tibble
Karateklubb.
För att utveckla och förbättra oss i kumite har vi hämtat stöd och inspiration från bland andra
Spyros Margaritopoulos, flerfaldig världsmästare i karate. Detta har medfört träningsläger
med Spyros för alla tävlingsintresserade. Våra coacher har också ett aktivt internationellt
utbyte med coacher från andra länder inom WIKF för att utveckla oss inom kumite.
Tävlingsverksamheten har framgångsrikt deltagit i många tävlingar både inrikes och utrikes
med mycket fina resultat och många medaljer i både kumite och kata. WIKF EM på Cypern
resulterade i två guldmedaljer och en bronsmedalj i kumite samt en bronsmedalj i kata för
våra tävlande. Vid Karate SM blev belöningen tre guldmedaljer, tre silvermedaljer och en
bronsmedalj i kumite. Dessutom många väldigt fina kämparinsatser och placeringar. Ett stort
grattis till alla deltagare och medaljörer! Och ett stort tack till coacherna, ni gör ett jättejobb!
Svartbältesgraderingar har genomförts i Sverige vid två tillfällen, två till 1Dan och 2 till 3Dan
vid vårlägret och tre till 1Dan vid vinterlägret.
Styrelsen har arbetat löpande med frågor, förslag och ideér under året och träffats vid ett
flertal protokollförda styrelsemöten. Verksamhetsplan för 2015 är framtagen och tillgänglig
för alla på föreningens hemsida.
Avslutningsvis framför styrelsen ett varmt tack till alla instruktörer, funktionärer,
administratörer, tränande och övriga engagerade för era insatser under 2014, Tack!
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