2005 - Høstsesongen
Treningsoppstart
Vi startet opp med "Etter Skoletid Karate" i uke 35 (29. august – 2. september).
Sentrum Karateklubb Haugesund startet opp første treningen for brun/sortbelter mandag 29. august.
De resterende startet opp tirsdag 30. august, mens nybegynnerne startet 1. september.
Sentrum Karateklubb Skudenes startet opp første treningen onsdag 14 september.
NKF Norway er endelig registrert som organisasjon i Brønnøysundsregistrene fra 10.09.2005.
Websidene våre er endelig oppe og går etter mye problemer i over et år. Håkon Birkeland, vår Shodan Ju Jutsu kar tok
tak i saken og vi har fått den flotteste og beste siden i verden, med info om historikk og arrangementer.
Hele klubben takker Håkon for arbeidet han har gjort og gjør for klubben her.
Ny klubb/skole
Grindhaug Skole på Åkra ble vår nye skole dette halvåret. Det ble ikke så veldig stort fremmøte som forventet. Åkra var
før i tiden hovedsete for Alf Ronnys gamle klubb, Karmøy Karateklubb.
Skudenes, 14. september: Vi startet vi opp med egen klubb i Skudeneshavn og kalte den "Sentrum Karateklubb
Skudenes". Her ble det også ganske labert fremmøte, men vi har til sammen ca. 40 medlemmer i Skudenes og ser lyst
på fremtiden. Vi har topp instruktører her: Jostein Valhammer (2. kyu) som leder og han får god hjelp fra Lars Sigurd
Fagerland (1. dan) og John Inge Stangeland (1. dan).
Mesterskap (se resultatene på nettsidene)
09.10.05
Vestlandscup-1
12.11.05
Vestlandscup-2
11.12.05
Tidenes første Haugalandsmesterskap i Karate – lagkata.
Gasshuku/besøk/reiser
15.09.05
Rune Fjermedal (3. dan) instruerte i klubben.
16-17.09.05 10 fra klubben reiste til Aberdeen, Skottland for å trene med Ken Wittstock (7. dan, JKA) fra Sør Afrika,
Fritz Wendland (5. dan) tidligere president og grunnlegger av WKC og Ronnie Watt (8. dan, WKC).
De som var med: Alf Ronny Fagerland, Hans Erik Hornell, Bjørnar Sander-Nilsen, Frida Sivertsen,
Oliver B. Langåker, Stine Lysaker, Bjørn Eivind Thorbjørnsen, Charlotte Severinsen,
Tom-Aksel Severinsen, Roar Johannessen. Alf Ronny var også med og instruerte på samlingen.
4-5.11.05

Treningssamling i Stavanger med 2004 WKF Kata-verdensmester Luca Valdesi fra Italia. 7 stykker fra
klubben reiste ned: Alf Ronny Fagerland, Hans Erik Hornell, Oliver B. Langåker, Stine Lysaker,
Roar Johannessen, Erik Hjelsedt og Megamed Musaev.

25-27.11.05 Karatefestival 2005. Instruktører: Abdelaziz Kheder (6. dan, JKA) fra Egypt, bosatt i USA, og Ronnie Watt
(8. dan, WKC). Det kom 17 besøkende fra Skottland. En del av de skottske seniorene var med å instruere.
Det var ca. 160 deltakere på festivalen, og trolig over 1.000 tilskuere i løpet av helgenen. 184 graderte.
Festivalen ble for først gang avertert på forbundets sider og Bjørn fra "Kampsport Region Vest" kom helt fra
Bergen lørdag for å se på Festivalen. Han fikk også hilst på Aziz og Ronnie. De ble også lagt ut et referat
om festivalen på forbundets websider.

Media
09.08.05
25.08.05
September
07.09.05
19.10.05
14.11.05
16.11.05
17.11.05
17.11.05
24.11.05
24.11.05
24.11.05
28.11.05
28.11.05
01.12.05
01.12.05
07.12.05

Haugesunds Avis: Karateinstruktør Alf Ronny under spalten navnedag.
Haugesunds Avis: Oppstarts-annonse.
”Traditional Karate magasine” i Skottland: september-nummeret nevner Alf Ronny som en av instruktørene
under Ken Wittstocks besøk i Aberdeen.
Karmøybladet, et stort stykke om utvidelsen av "Etter Skoletid Karate" til Grindhaug Skole på Åkra med to
flotte fargebilder.
Karmøybladet: Stort fargebilde, vi hadde 6 deltakere med.
Haugesunds Avis: Lite stykke angående trippelseier i Vestlandscupen.
Karmøybladet: SKK tok trippelseier i Vestlandscupen. En halv side med et fargebilde og resultatene.
Karmsund: Stykke med bilde angående trippelseier i Vestlandscupen.
Haugesunds Avis: Ser frem til Skolemesterskapet, 2 sider med et stort fargebilde og 2 små.
Omtaler først og fremst klubben i Skudenes og mesterskapet.
Radio 102: Nevner at det skal avholdes karatefestival.
TV Haugaland: Alf Ronny på Morgensendingen angående festivalen.
Radio Haugaland: Sendte parallelt med TV Haugaland.
TV Haugaland sendte en ca. 20 sekunders reportasje om festivalen.
Haugesunds Avis: Helside med store flotte fargebilder - kjekk karatefestival.
Karmsund: Omtale angående Karatefestivalen med fargebilde.
Vestavind: Nesten en hel side om Charlotte og Tom-Aksel med 3 bilder.
Karmøybladet: Blant landets yngste sortbelter, 2 bilder hvor av ett i farger.

13.12.05
14.12.05

15.12.05

Haugesunds Avis: Resultatene etter Haugalandsmesterskapet med et fargebilde.
Karmøybladet: En halv sides omtale med 2 fargebilder angående det første Haugalandsmesterskapet i
karate som ble avholdt i Tysvær.
Tysvær Bygdeblad: Stort fargebilde av Patricia på fremsiden.
Et helsides stykke med bilde av henne, tekst om sortbeltegraderingen og deltakelse i Atlantacup, USA.
Haugalandsmesterskap med resultater blir også nevnt.
Karmsund: Karatemesterskap-lag, lite stykke med omtale og resultater.

12.11.05

Kampsport Region Vest, web: Vestlandscup-2 artikkel om trippel-seieren i kata (12-13 år),

15.12.05

Karatefestivalen ble også annonsert på Norges Kampsportforbund og Kampsport Regon Vests sider.
Graderinger:
På Lillesund Skole graderte 17 stk. den 22. november.
På Festivalen graderte 184 stk. av disse fikk vi 6 nye sortbelter.
Til sammen graderte 201 stk. dette halvåret. Resten graderte 17. januar kl.18.00 på Lillesund skole i Haugesund.
Vi gratulerer de 6 nye sortbeltene:

John Vedø, Michel Handeland, Anne Karin Handeland,
Charlotte Severinsen, Tom-Aksel Severinsen og Patricia Berrospi.

Alle sortbelter i NKF Norway må kunne Dojo kun og følge den. Med en sortbelte-gradering følger det i NKF Norway et
visst lojalitetskrav overfor klubben og Sensei. Hos oss innebærer et sortbelte-diplom mer enn noe annet et bevis for dette.
Derfor vil alltid diplomet som bevis for Shodan bli levert ut på et senere tidspunkt.
P.g.a. misnøye med klubbstyret og Sensei har Bjørn Eivind Thorbjørnsen blitt meldt ut av SKK og mister dermed sin
foreløpige Shodan status (sort belte) som han fikk på Festivalen i november. Han har fortsatt status som 1. kyu i NKF
Norway. Bjørn Eivind er en utrolig kjekk gutt som har vært med på å gjøre det hyggelig på mange samlinger, konkurranser og turer i inn- og utland. Han vil alltid være velkommen tilbake som medlem i SKK.
Trening
57 stk. var innom treningen i SKK på Lillesund Skole, Haugesund dette halvåret. Første trening var 29. august og siste
trening 19. desember. De var til sammen 42 treninger dette halvåret.
I Skudenes har vi fått en rolig start, men ser optimistisk på fremtiden. Vi regner med at en del av de eldste i "Etter
Skoletid karate" vil benytte seg av tilbudet i den nystartede klubben i Skudenes neste halvår.
Treningspokal
1. plass: Charlotte Severinsen og Tom-Aksel Severinsen, 39 treninger.
2. plass: Patricia Berrospi, 37 treninger.
3. plass: Michel Handeland, 36 treninger.
"Etter Skoletid Karate" - fremmøte i begynnelsen og slutten av sesongen
Skudenes Barneskole:
ca 40 – ca 30.
Grindhaug Skole, Åkra:
ca 30 – ca 15.
Bø Ungdomskole:
ca 50 – ca 35.
Norheim Skole:
ca 45 – ca 30.
Førre Skole, Tysvær:
ca 38 – ca 32.
Gard Skole, Haugesund:
ca 26 – ca 26.
Skåredalen Skole, Haugesund: ca 32 – ca 22.
Sveio Skule:
ca 25 – ca 25.
Treningsavslutning
Mandag 19. desember hadde vi siste trening med pizza og brus.
Sponsorer/dugnad
Dette halvåret gikk vi inn i en sponsoravtale med "Norsk Privatøkonomi". Her regner vi med å få inn en del penger til
klubben som skal brukes til våre medlemmer. Ellers har vi ute tilbud til alle store og små firma som vil støtte karaten på
Haugalandet med et minimumsbeløp på kr 500,- i året. Her kan alle være med å skaffe nye sponsorer.
Alf Ronny har fått karate reklame på hele bilen, sponset av Varden Bil.
Vi hadde et kakesalg før Jul som gikk bra. Kiosksalg ved våre samlinger har gått over all forventning.
Alt dette er med på å bygge opp økonomien i klubben og vi kan dermed sende medlemmer og instruktører på samlinger
og kurs. Det kan også bidra til billigere treningssamlinger.

Mvh
NKF Norway og SKK Haugesund/Skudenes

