Verksamhetsplan 2015 WIKF Sweden
WIKF Swedens övergripande ändamål är att genom medlemsklubbarna bedriva idrott i form av
Wadoryu karate såsom det har lärts ut av Sensei Prof. Tatsuo Suzuki Hanshi, grundare av Wadoryu
International Karate-Do Federation (WIKF), samt därvid sammanhängande verksamhet. Vårt mål är
WIKF Sweden skall inom Sverige och bland medlemsklubbar främja och sprida de principer, tekniker
och praxis inom Wado Ryu karate såsom det har lärts ut och är godkänt av Sensei Prof. Tatsuo Suzuki
Hanshi och WIKF World Chief Instructor. Vidare skall WIKF Sweden representera karatestilen WIKF i
Sverige och är kontaktorganisation mot övriga WIKF-organisationer i världen och WIKF-centralt. WIKF
Sweden ska också efter behov, förutsättningar och befintliga resurser arbeta tillsammans med övriga
organisationer inom WIKF-familjen för att sprida och främja Sensei Suzuki Hanshis livsverk i världen.
WIKF Sweden ska verka för att Sverige deltar med ett ”national team” (NT) vid WIKF-EM och VM.
Detta framgår av våra stadgar som är vårt övergripande styrdokument och regelverk.
Konkret innebär detta att vi under 2015 ska verka för:















Genomföra ett WIKF Sweden vår- respektive vinterläger i samverkan med Tibble
Karateklubb, under ledning av WIKF World Chief Instructor Sensei Jon Wiks 8 Dan. Vårlägret
kommer dessutom att gästas av Sensei Wim Massee, 7 Dan, WIKF World Technical
Committee. Vinterlägret kommer att gästas av Sensei Mathey Beysen, 7 Dan, Ordförande
WIKF Europé och WIKF Belgium Chief Instructor.
Stödja våra medlemsklubbars utveckling inom Wadoryu genom instruktörsläger och
graderingsträningar som är öppna för alla instruktörer och höggraderade karatekas inom
WIKF Sweden. Lägren leds a WIKF Sweden Chefsinstruktör och/eller medlemmar av WIKF
Swedens tekniska kommittée.
WIKF Sweden ska även stödja medlemsklubbarna genom att Chefsinstruktör och medlemmar
av tekniska kommittén även ska erbjuda och genomföra träningsläger lokalt ute i klubbarna
efter överenskommelse med de enskilda medlemsklubbarna.
Våra vår- och vinterläger gästas ofta av våra vänner från övriga WIKF nationer, ffa Norge,
Danmark, Finland, och övriga Europa. Det ger ett internationellt utbyte och
nätverksbyggande som är viktigt för WIKF Sweden.
Vi ska uppmuntra medlemsklubbarna att skicka sina karatekas och instruktörer för ytterligare
vidareutbildning och nätverksbyggande till träningsläger i WIKF Finland, Danmar, Norge mm.
Viktigt att vi deltar med många höggraderade vid det årliga WIKF Instructor Course i London,
veckan efter midsommar.
WIKF Sweden ska delta med ett National Team (NT) vid WIKF EM i Danmark 23-27
September, med tävlande i både Kumite och Kata.
Vi ska uppmuntra och stödja träningsverksamhet i samverkan mellan medlemsklubbarna.
Vi hoppas kunna genomföra speciella kumitträningsläger med Spyros Margaritpoulos, WIKF
Greece.
Information av verksamheten ska företrädes ske genom hemsidan, WIKF.se, facebook och via
mail-utskick.
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