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Bent-Arild Karlsen
Alf Tore Bakketun
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Marianne Isaksen
Erik Andres Helin

(på valg årlig)
(på valg 2 år)
(ikke på valg, ett år igjen)
(på valg 2 år)
(på valg 2 år)
(ikke på valg, ett år igjen)

Valgkomité:

Alf Tore Bakketun
Erik Anders Helin (leder)

Revisor:
Sportslig ansvarlig:

Jarl Andre Normann
Erik Anders Helin

Styrets arbeid
Styremøter
Det er ikke avholdt fysiske styremøter 2020.
Styret har kommunisert digitalt når det har vært nødvendig. Styrets arbeid har hatt fokus på
aktivitet i klubben.
Finnsnes karateklubb er medlem av
Norges idrettsforbund – Norges kampsportforbund (NKF)
Norges Kyokushin Organisation (NKO)
World Karate Organisation – Shinkyokushin (WKO)

Situasjonsbeskrivelse 2020
Året 2020 ble som for de aller fleste av oss spesielt, og som har satt sine spor i forhold til
klubbens drift. Klubbens aktivitetsnivå har vært lav, og vi har merket en viss reduksjon i
antall aktive medlemmer i klubben. Når vi omsider kom i gang igjen, med de hygienekrav
som fulgte, var det færre og færre som kom på treningene. Det er helt åpenbart at Covid-19
har satt oss tilbake, noe som fordrer en stor innsats for å få flere aktive medlemmer m.m.
Fra vår kom vi oss for så vidt i gang igjen, med både inne og utetreninger. Med de
restriksjoner som var knyttet til gjennomføring av treninger. Vi har oppe i alt dette fått til et
godt treningsopplegg, med god kontinuitet i treningsarbeidet. Noe som til tross for Covid-19
har medført at to av våre medlemmer graderte til 1.dan i desember, og et av våre medlemmer
til 2.kuy. Videre ble det også gjennomført gradering for barn og juniorpartiene våre.
Klubben har ikke deltatt på noen stevner som tidligere, men kasserer og styreleder har deltatt i
noen mosjonsløp.
Årsmøtet 2019 ble gjennomført skriftlig i mai/juni 2020. Styret ble videreført uendret.

Vi har inngått en ny leieavtale for våre lokaler med ny utleier. En mangeårig leieavtale, som
styret er fornøyd med.
Sportsåret 2020 har vært avkortet med en redusert kapasitet.
Klubben drives, ut fra tilgjengelige instruktørressurser og korona (smitteverntiltak), totalt sett
med et bra sportslig tilbud for både barneparti, juniorer og voksne. Det er som før stor
sårbarhet gjeldende instruktører, og her enkeltpersoners velvilje. Ressurssituasjonen har ikke
bedret seg noe spesielt i 2020, men klubben gjør så godt den kan.

Treningsaktivitet og graderinger
Klubben startet opp treningene 2020 den 06.01.2020. Fra 12.03.2020 ble klubben stort sett
stengt ned som følge av nasjonale koronatiltak. Berammet årsmøte for 2019 den 24.03.2020
ble utsatt og tilslutt avholdt skriftlig.
Klubben gjorde en forsiktig oppstart på onsdager for junior-/voksenpartiet, med
smitteverntiltak, den 13.05.2020. Fra 10.06.2020 og ut juni åpnet vi onsdagene også med
fellestreninger for alle.
Etter sommerferie åpnet vi for treninger igjen den 07.09.2020. Og har drevet etter timeplan til
juleferie fra gradering i desember.
Ved gradering 05. desember 2020 ble det ved reise til Hønefoss gradert 2 voksne til shodan
og en voksen til 2. kyu.
Ved gradering 07. desember 2020 ble det samlet gradert 14 barn, juniorer og unge voksne.
Medlemstallet har gjennom året gått fra 58 i januar til 45 betalende medlemmer ved utgangen
av desember. Vi har fremdeles en relativt stor utskifting av medlemmer, i 2020 med 4
innmeldte og 21 utmeldte. I 2020 har vi ikke hatt noe reelt organisert nybegynneropptak.
Konkrete tiltak til for å trekke nye medlemmer i alle aldre må vurderes, vi må også finne
flere tiltak for å holde på medlemmene. Økonomi er i utgangspunktet ingen hindring. Den til
en hver tid gjeldende situasjon med korona, og de menneskelige ressursene, setter sine
begrensninger. Det arbeides videre for å verve ildsjeler og frivillige, med gjentatt mål om å få
nye impulser og nye instruktører.
Treningspartier
Fra oppstart 2020 var det ukentlig 2 økter for barn fra 3. klasse (barneparti), og to økter for
samlet junior (fra 8. klasse) og voksne. Det ble også opprinnelig satt nybegynnertreninger for
barn opp på tirsdager. Ad-hoc trening på søndag.

Treningstider Vinter og vår 2020
Mandag fra 3. klasse 1730 - 1830, junior og voksne 1830 – 2000.
Onsdag fra 3. klasse 1730 - 1830, junior og voksne 1830 – 2000.
Søndag, junior og senior ad-hoc.
Fra 04.02.2020 ble tirsdagstreningene flyttet til øvrige barnetrening mandag og onsdag.
Nedstenging fra 12.03.2020.
Fra 13.05.2020 oppstart junior/voksen onsdager 1900 – 2030.
Fra 10.06.2020 og ut juni fellestreninger onsdager 1800 – 1930 for alle.
Treningstider høsten 2020
Mandager og onsdager
Barnepartiet (3. – 6./7.-klasse)
Junior+Senior (7./8.-klasse og opp)

1730 - 1830
1845 - 2000

Instruktører
Klubben har gjort og gjør det beste ut av de ressursene vi til enhver tid har tilgjengelige. De
faste treningene har blitt fullført når klubben har vært åpen.
Det tilstrebes alltid at alle aktive instruktører skal være politigodkjent.
Instruktørene og medlemmene oppfordres til å gjennomføre kampsportforbundets trenerkurs.
Klubben dekker fremdeles alle utgifter i forbindelse med slike trenerkurs.
Takk igjen til alle som har stilt opp.
Stevner, samlinger og møter
Det meste av oppsatte aktiviteter både lokalt og sentralt, inkl. klubbens planlagte høstleir, har
blitt avlyst som følge av koronasituasjonen 2020.

Medlemstall i 2020
Kvinner*
Menn*
Totalt*
Ved årsslutt 2020
Ved årsstart 2020

0-5 år
0
0
0

6-12 år
9
25
34

13-19 år
4
11
15

20-25 år
0
2
2

26- år
3
10
13

* Viser alle som i.l.a. fjoråret har vært registrert som medlem (aktiv/passiv) i klubben. Disse tallene skal normalt være større enn
medlemsstatistikk pr. kategori eller år og utgjør grunnlaget for Norges Idrettsforbunds årlige Idrettsregistrering.

Økonomi
Klubbens økonomi er god, sponsorinntekter er fremdeles mangelvare. Det har ikke vært
jobbet aktivt med å skaffe sponsorer. Dagens økonomiske buffer må enda opprettholdes for å
kunne håndtere magrere tider, og for å kunne fortsette å gi bred støtte til medlemmers
aktiviteter (jf. klubbens retningslinjer). Klubben har fått høyere leiekostnader, og mindre
antall medlemmer.
Klubben har i 2020 fått kulturmidler fra Lenvik kommune på 8 385 kroner. Fra
Idrettsforbundet fikk vi momskompensasjon på kr 11 375 og LAM-midler på 23 460 kroner.
Fra Grasrotandelen er det i 2020 mottatt 19 488,78 kroner. Det må fremdeles deles ut flyere til
medlemmene, og det må oppfordres til at flere registrerer oss når de tipper.
Klubben vil jobbe for å få på plass enkle tilskudd, refusjoner og sponsorer. Vi vurderer alle
interessante avtaler når sjansen byr seg.

Tore Coldvin
Leder FKK

Sum
7
21
64
45
58
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