Årsberetning for karateafdelingen 2021

Vi har haft et godt år, men som med alt andet, har vores træning også båret en del præg af
virussituationen.
2021 startede med nedlukning. Ønsket om træning var dog ret stort, så i det øjeblik der blev givet grønt lys
for udendørs træning, gik vi i gang. Det var en mørk og kold omgang, for kalenderen stod på 1. marts. Men
der var ret stor opbakning, vi nåede tæt på grænsen på de 25 på børneholdet. Vi trænede teknik og våben
og undgik for meget kontakt. Det var anderledes end det plejer, men vi fik det bedste ud af situationen som
den var. Vi nåede lige at få lov at træne indendørs i ca. 1 måned inden sommerferien og fik lavet en
ordentlig afslutning med graduering og afslutning for børn og voksne.
Efteråret er forløbet planmæssigt og der er efterhånden kommet en god flok meget engagerede voksne,
som er blevet engageret instruktørarbejdet, men også i det mere organisatoriske foreningsarbejde. Godt at
vi er flere til at deles om opgaverne og til at inspirerer hinanden.
Vi har i 2021 igen kun opkrævet ½ kontingent, da træningen ikke har været optimal. Vi har tæret en smule
på reserverne, men klaret os rimelig godt igennem coronaen; både økonomisk og medlemsmæssigt.
2022 byder på flere interessante ting.
Dels er det til august 10 år siden karateafdelingen startede op. Det må vi jo finde ud af at fejre på en eller
anden måde.
Dels har vi ligesom mange andre klubber, en erfaring for at det er rigtig svært at holde på juniorer. Det er
specielt svært når de i 7.kl. flytter skole og får mere tilknytning til Ry. Vi arbejder på om vi kan lave et tilbud
der er mere målrette til juniorer, så det kan blive mere attraktivt at blive i klubben.
Sidst men ikke mindst er vi ved at have en del voksne og juniorer der har et ret højt niveau. Det betyder at
hvis alt går vel, vil vi indenfor at det næste 1-2 år, have 3 voksne og 1 junior mere med sort bælte. Det
betyder at de har trænet karate i omkring 1000 timer. For de allermest aktive vil det betyde mindst 4 års
træning i klubben, 2 gange om ugen plus træning derhjemme. Herefter kan de nu de mest basale teknikker
ret godt. De får så det første sorte bælte og den grad der hedder Shodan på japansk. Shodan betyder
begyndergrad fordi det er først nu man for alvor skal til at fordybe sig i karaten og forstå mere om den
fysiologiske og filosofiske baggrund for karate. Vi arbejder på at kunne finde tid og plads til at kunne træne
mere målrette med gruppen af elever på dette niveau.

