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Årsmelding for 2018 

Fusa Karateklubb  
  

  
Generelt: 
Aktivitetsnivået i klubben er stabilt med over 80 aktive utøvere. Styremedlemmer og andre frivillige 
bidrar aktivt for å holde hjulene i gang i klubben. Mange foreldre  stiller opp på arrangementer og 
gjør jobben for styret og instruktører lettere. 
  
Instruktøroppgavene har vært fordelt på følgende sortbelter:   

• Eirik Nordbø (hovedinstruktør)  
• Raymond Horne 
• Rune Opheim 
• Borghild Johanne Flølo 
• Anni Skåtun 
• Alvilde Hellebø 
• Evgenia Taranova  
• Håkon Horne 

   
Styrets sammensetning: 
Formann: Raymond Horne  
Nestleder: Kristin Almås 
Kasserer: Erik Sørheim 
Medlem: Eirik Nordbø 
Medlem: Johnny Atle Solberg    
Medlem: Gert Robert Nielsen 
Medlem: Heidi Øpstad  
Medlem:Wicki Langedal 
Ungdomsrepresentant: Anni Skåtun  
 
Varamedlem: Ingvild Ekeberg  
Varamedlem: Gunnveig Aakre 
Webmaster: Johnny Atle Solberg  
Revisor: Jarle Klippen og Irene Vinnes  
Foreldrerep: Heidi Øpstad  
   
Styremøter og administrasjon:  
Styret har hatt 4 styremøter i 2018, og det har vært avholdt foreldremøte. I tillegg til 
møtevirksomhet er det saksbehandling og administrasjon via e-post, telefon og direkte dialog på 
trening.   
  
Medlemsmasse:  
Antall medlemmer som i løpet av året er innom klubben er stabilt. 94 medlemmer har i løpet av 
2018 vært registrert som aktiv medlem i klubben. Vi betaler medlemslisenser for alle utøvere som 
er innom klubben i løpet av året.   
 
Økonomi: 
Klubbens økonomi er god, og 2018 gikk i balanse. 
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Følgende data ble meldt inn i forbindelse med idrettsregistrering:   

Aldersgruppe  Kvinner  Menn  Totalt  
0 – 5 år 0 1 1 
6 – 12 år  22 10 32 
13 – 19 år  16 10 26 
20 – 25 år  2 0 2 
26 år – oppover   16 17 33 
Totalt  56 38 94 
  
Aktivitetsnivå: 
Klubben har som målsetning å legge til rette for et sosialt aktivt miljø, hvor felleskap og trivsel 
utvikles gjennom trening. Nedenfor er noe av dette aktivitetsnivået listet opp.  
 
 
Klubben har tilbudt følgende medlemsaktiviteter i Fusa: 

• Organisert trening, fire dager i uken (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).   
• To nybegynnerparti for barn og voksen (januar og august).  
• Gradering med tilhørende graderingssamling, to ganger i året (juni og desember).  
• Sommeravslutning med grillfest (juni). 
• Interncup i kumite (november) 
• Jka Open i Sandnes (oktober) 
• Treningsamling med hovedinstruktør JKA Norge(februar) 

 
I tillegg til egne aktiviteter, har klubbens medlemmer tilbud om å delta på treningssamlinger og 
konkurranser sammen med andre karateklubber i Norge (ref.terminliste for JKA):  

• JKA Cup i Bergen (februar)  
• Sortbelte samling i Bergen (mars)  
• JKA NM i Bergen (mars)  
• Gasshuku Sandefjord (juni)  
• Gasshuku Stord (juni)  
• JKA Cup jr. Bergen (september)  
• JKA Open Sandnes (oktober)  
• Gasshuku Bergen (november)  
• Gasshuku Sandnes (desember)  

  
Utenlands har klubben vært representert ved:   

• EM i Serbia (april)  Anni bronse kata 
• Treningssamling i London, Crawley (mai)  
• Cup Tyskland (Bottrop) 

  
 
 
Instruktørkurs: 
Raymond Horne 
Rune Opheim 
Borghild Johanna Flølo 
Anni Skåtun 
Alvilde Hellebø 
Evgenia Taranova  
Håkon Horne 
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Hovedinstruktør Eirik Nordbø har tatt yondan 
 
Klubben har fått fire shodan sortbelter: 
Shodan: 
Bjørg Marit Eide 
Heidi Øpstad 
Jonas Teigen 
Marte Bolstad  
 
Konkurranseansvarlig og lagleder 
Alvilde Hellebø har gjennom året hatt vervet konkurranseansvarlig og lagleder 
 
Sponsoransvarlig: 
Gunnveig Aakre er blitt sponsoransvarlig i klubben 
 
Markedsføring 
Klubben har fått nye overtrekksdrakter, som er sponset av Eide fjordbruk og Fluctus. 
 
Medlemsverktøy:  
Klubben er tilsluttet nettportalen til Norges Kampsport Forbund for håndtering av all 
medlemsadministrasjon. Dette er i henhold til føringer gitt av Norges Idrettsforbund.    
  
Hjemmesiden:  
Hjemmesiden er i løpet av året oppgradert, og er laget på en mer moderne plattform en tidligere. 
Klubbens hjemmeside er et administrativt verktøy for innmelding i klubben, påmelding til 
arrangementer og gradering. 
  
Markedsføring: 
I forbindelse med oppstart av nybegynnerparti i januar og august ble det annonsert et par ganger i 
Os & Fusaposten.    
Klubben har profilert seg på sportssiden i Os & Fusaposten ved at våre utøvere har høstet 
medaljer på ulike stevner, oppnådd svart belte eller fått tildelt utmerkelser.  
Følgende utmerkelser er omtalt i lokalavisa i år: Anni Skåtun EM I Serbia 
  
Politiattester: 
Det er et krav om at alle voksne instruktører og styremedlemmer som jobber med barn skal ha 
godkjent vandelsattest. Formann er ansvarlig for oppfølging av politiattester i klubben (intern 
kontroll).   
  
Antidoping:  
Klubben har registrert seg som rent lag hos Antidoping Norge, og har utarbeidet en 
antidopingpolicy for å skape bevissthet omkring antidoping og å rette søkelys på 
antidopingarbeidet.  
 
20 Års jubileum     
Klubben har startet samarbeid med Lyderhorn karateklubb om felles jubileum i 2019. 


