SOMMERLEIR 2016
Best besøkte sommerleir noen
gang?
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SOMMERLEIR 2016 – EN SUKSESS!
Årets sommerleir i Fredrikstad var preget av god stemning og fantastisk
oppmøte! Vi vil innledningsvis benytte anledningen til å takke alle som bidro
på sommerleiren.
Det var en stor gjeng med folk fra karatefamilien fra Irland, UK, Nederland
og Sverige som deltok. For første gang opplevde vi problemer med å plass til
alle på hoteller og rom. På lørdagen stilte over åtti svartbelter på linja – noe
som trolig er ny rekord!
Teamet med senseier og alle som deltok fra utlandet har utelukkende gitt
positive tilbakemeldinger.
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Gradering
Det ble gjennomført en rekke imponerende graderinger på leiren. Vi vil først
og fremst gratulere Sensei Håkon Fredriksen med bestått 6. dan! Håkon har i
mange år vært et forbilde for mange av oss som enten har trent i Tiger, eller møtt Håkon opp igjennom årene. Styret
gratulerer også de andre som besto sin gradering på sommerleiren.
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“Sommerleiren i Fredrikstad var kanskje den
beste noensinne:» – Sensei Robert Hagen, 6.
dan.
Sommerleiren fikk omfattende omtale i lokal avisene og er også omtalt i Irish
Fighter Magazine.
Vi har arbeidet med produkter for salg på sommerleiren og det var travelt i salgsluka. Dette vil bli videreutviklet til
kommende år. Inntektene fra salget bidrar til et fortsatt godt tilbud på sommerleiren.
Vikingfesten blir nok et innslag også på neste års leir…

NYE VEDTEKTER FOR NSF
Årsmøtet vedtok nye vedtekter for NSF. Dette ble gjort for å sørge for at vedtektene er i samsvar med NIFs lovnorm i størst
mulig grad. Det har også vært prioritert å sørge for at NSF Teknisk Komité (TK) får bedre rammer for sitt arbeid. Medlemmer
av TK må ha minimum 4. dan og klubbene utpeker sin representant til TK. Kopi av vedtektene oversendes klubbene.

KOMMENDE ARRANGEMENTER
NSF stiller med deltakere på WTKO Europeiske mesterskap i Amsterdam 2. oktober. Vi ønsker lykke til og satser på at
våre utøvere hevder seg i Shobu Ippon og Kata.
En rekke aktiviteter og samlinger arrangeres av klubbene. Det henvises til årshjulet som er inntatt under. Det viser seg at
det er så stor interesse for en del av disse samlingene at det er plassbegrensninger for deltagelse. Vi oppfordrer alle
klubber til å benytte lokaler som kan ivareta alle som er interesserte i å delta på disse samlingene.
WTKO Sommerleir arrangeres neste år 20-23 juli i Frankfurt an der Oder i Tyskland. Dette kan ha følger for den
internasjonale deltagelsen på vår leir - dette tas til vurdering når NSF sommer leir planlegges.
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