Årsmelding Rørvik IL Kampsport, mars 2014 - mars 2015.
Aktivitet/status
Karateklubben har, med bistand fra instruktører fra Mo i Rana, som vanlig avholdt to
graderinger i året som gikk. Antallet personer oppe til gradering var svakt økende. Vi har
gjennomført to nybegynneropptak og har ca. 35% ungdom/voksne og 65% barn i
kampsportgruppa nå, fortelt på ca 45 medlemmer som trener totalt 4,5 timer pr uke.
Av regionale stevner som har vært avholdt så sendte klubben ti deltakere til Steinkjer i april
2014. Her hadde vi også inne to voksne på dommerkurs, da klubben er pliktig å stille med
dommer på stevner hvor vi har mer enn fem deltakere.
Vi arrangerte også vårt første regionale stevne på Rørvik i november 2014 hvor klubben
hadde ca 20 deltakere. Stevnets formål var å introdusere flest mulig av medlemmene for
konkurransekarate og samtidig bidra i etableringen av en stevnekultur i
MidtNorge/Møreområdet. Her har vi et godt samarbeid med bl.a. Byafossen IL Karate på
Steinkjer.

Klubbutvikling
Vi har i løpet av 20142015 hatt deltakere på tre nasjonale treningssamlinger samt på
instruktørkurs for å heve kompetansen i klubben og sørge for faglig påfyll til instruktørene.
I løpet av 20142015 har Torkil Johnsen fullført Trener 2, som er den høyeste
trenerutdannelsen i Norges Kampsportforbund pr. dags dato. Han har også tidligere erfaring
fra og fullført kurs innen bl.a. barneidrett, taekwondo og budo, så faglig sett står det godt til.
Klubben er fortsatt relativt ung, men har nå fått opp en del utøvere som har trent i tre år, og vi
har bl.a. tre utøvere på blått belte og én utøver på brunt belte. Her har vi potensiale for
etterhvert å kunne få opp nye instruktører.
Medlemsmassen er stabil på rundt 4050 medlemmer, og vi mangler instruktører for å kunne
starte flere grupper. Antallet instruktører har gått ned fra to til en. Pr. nå er det kun Torkil som
instruerer, så her er klubben sårbar.
Økonomien i gruppa er stabil, men vi har liten omsetning. Gruppa har få medlemmer, få
sponsorer, litt dugnadsaktivitet og ellers små inntekter fra egne arrangementer.

Planer for året som kommer
Vi ønsker å få inn friskt blod i klubbstyret, og gjerne personer uten karatebakgrunn.

Klubben trenger mer treningstid i hallen, og ønsker å gå opp til fem timer trening pr uke. Vi
håper å kunne starte en familiegruppe, hvor voksne og barn trener sammen. Konseptet er
utprøvd i flere andre klubber i landet med suksess, og er spesielt populært blant
småbarnsfamilier i tidsklemma. Med begrensede ressurser på instruktørfronten er dette
antakelig den beste løsningen for oss for å få rekruttert både voksne og barn.
Klubben har trening tre timer pr uke på gammelskolen, hvor vi riktignok kan ha matter
liggende ute hele tiden, men hvor vannet er stengt av og vi selv står for rengjøring. Dette er
ikke en ideell situasjon.
Aktiviteten i MMAdelen av gruppa har over tid vært ikkeeksisterende. Karategruppa ønsker
derfor at Rørvik IL Kampsport endrer navn til Rørvik IL Karate og vil fremme forslag om dette
på årsmøtet.
Gruppa skal arrangere et nytt regionalt stevne på Rørvik i november 2015.

