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ÅRSBERETNING 2018 
 
Styret  2018 
 
Dilara Yildirim Leder 
Andrea Melø Nestleder –Ansvarlig barnepedagogikk 
Afrim Bekteshi Styremedlem 
Carlos Leonardo Styremedlem 
Charles Pettersen Styremedlem -Dugnadsarbeid 
Denis Akadimah -Sportslig ansvarlig 
Ole Jannik Danielsen Varamedlem – Teknisk Karateansvar Sande gruppen. 
Jørgen Holmåker Varamedlem 
Bijan Gharkani -Varamedlem 
Ali Hamza Styremedlem Økonomi/kasserer 
Tural Sardar Styremedlem –Juridisk ansvarlig-Politiattest 
Revisorer Janne Eriksen ,Katharina Spinner 
Valgkomite Yasmine M Lunde Ali Hassan og Are Johansen (vara) 
Kontrollkomite Hajra Mehrin (leder) Denis Vera og Akhtar Mohammed 
Trenere 

Denis Vera 
Shujah Awan 
Ali Hamza Malik 
Carlos Leonardo 
Narve Christoffer Læret 
Malik Dilnawaz 
Denis Akadimah 
Ole Danielsen 
Hajra Mehrin 
 

Medlemmer 

Pr 31.12.2018 hadde SFKK totalt 412  medlemmer med følgende fordeling : 

• 278 barnemedlemmer <19 år 

• 138 medlemmer > 19 år 
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Styrets arbeid i 2018 

Styret har hatt 3 møter i løpet av 2018 .I tillegg til styremøtene har det vært en del arbeidsmøter i 
utvalg og prosjekter . Det har vært fokus på delingen av graderinger /stevner og avslutninger samt 
arbeid med å effektiv markedsføring av klubben ut mot skolene. Hovedsaker som styret har 
arbeidet med 

• Planlegge stevner/cup (lokale). 

• Planlegge graderinger. 

• Måle og fastsette aktivitetsnivå. 

• Aktivisere flere voksne i treninger. 

• Deltakelse i Ta Vare Kampanjen .. 

• Starte opp aktivitetsgruppe for kvinner, Inkluderings i idrettslag. 

 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2018 viser driftsinntekter på kr 139 321 som i hovedsak består av inntekter fra 
ulike arrangementer, Grasrotandel samt medlemskontingent, treningsavgifter og tilskudd fra 
banker /Fond, innsamling, tilskudd fra private og det «offentlige». 
 
Driftskostnader er på i alt kr. 155 570. Her er trenerkostnader, utgifter til forbundskostnader samt 
dekning av seminarer /stevner de største postene. Det har også blitt kjøpt inn nytt utstyr i stor 
skala. Driftsresultatet er på kr. -16249. Fratrukket finanskostnader blir årsresultatet et underskudd 
på -16783 kroner. 
  
 
Årsregnskap bestående av resultatregnskap og balanse presenteres i henhold til våre lover på 
årsmøtet sammen med revisjonsberetning. 
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Miljøet i klubben 
Trenergruppen har jobbet hardt med å få til en koordinering inn mot de forskjellige forbundene for 
å få til aktive cup og mesterskap. Dette ga resultater, klubbens første deltakelse i NM i Wushu 
endte med 1 Norgesmester samt 19 Medaljer sammenlagt i begge stevnene. 
 
Klubben har fått aktivt og bra miljø samtidig fått meget god omtale  
 
Aktivitetene 
 
Trenere har avlevert en rapport over treningstimer og deltakelse: 
Totalt trener tid: 1520 timer (4 trenere) 
Deltakelse: Fjell: 320 deltakelse pr uke Sande :160 deltakelse pr uke. 
Beregningen gjøres med antall oppmøte multiplisert med antall treninger. 
Oppgang etter sommer 2018 da vi fikk gymsalen på Fjell skole  
 
Klubben har gjennomført 

• 3 Graderinger for barn 
• 1 gradering for voksne 
• 1 internasjonalt seminar 
• 1 Norgesmesterskap gjennom Norges Kampsport Forbund WUSHU 
• 1 Regions mesterskap via Norges Kampsport Forbund Karate 
• 2 avslutninger, 1 sommersesong og en juleavslutning 

 
Drammens ordfører og rektor Fjell Skole har deltatt i arrangementene og delt ut medaljer 
/diplomer til klubbens elever. I 2018 ble det totalt foretatt 2 Svartbeltegraderinger 
 



 

Medlem av 

   Klubbens deltakelse junior Region Mesterskap 2018 

 
  
 

• Klubben hadde ved juleavslutningen utdeling av utdeling av TA VARE prisen ,denne gikk 
til rektor ved Fjell Skole Arnestein Larsen . 

 
• Klubben fikk Grassroot Movement prisen av World Kyokushinkai Karate Federation  

 
  
  



 

Medlem av 

 
Aktiviteter Sande  
Det har gjennom hele 2018 vært avholdt treninger mandag 19-20 og torsdag 18-19. 
 
1. semester var fra uke 1 til uke 24 og ble avsluttet med gradering 11.juni.  
Trenere var Sensei Hajra Malik, Ole Danielsen og Emilie Bjerkehagen. Det ble trent ca 42 timer I 
semesteret. Det var I gjennomsnitt 10 barn på treningene gjennom semesteret.  
 
Ved gradering var vi beæret med besøk av Sensei Denis Vera Aedo som til stor glede fra barna 
gjennomførte graderingen sammen med Sensei Hajra Malik. 
 
2. semester var fra uke 34 til uke 50 og ble avsluttet med gradering 13.desember. Trenere var 
Emilie Bjerkehagen, Noah Spinner, Ole Danielsen, Thomas Vogt samt 2 treninger med Sensei Carlos 
Leonardo. 10.november deltok Aurora, Thea, Alexandra og Mathias I Kumite på NC4 som ble 
avholdt på Lørenskog. Alle 4 leverte kjempegod innsats I sine kamper og høstet verdifull erfaring.  
 
Det ble trent ca 34 timer I semesteret. Det var I gjennomsnitt 10 barn på treningene gjennom 
semesteret. Gradering ble gjennomført av Ole Danielsen. 
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Sammendrag 
Klubben har jobbet aktivt med å bidra til aktivitet i lokalmiljøet på Fjell og i Sande. Klubben har 
deltatt i 2 mesterskap og kom tilbake med 21 medaljer totalt hvorav en Norgesmester for klubben. 
Aktiviseringen av kvinnegruppe og deltakelse i DIR prosjektet inkludering i idrettslag ga også gode 
resultater.  
2018 har vært preget av stabil drift og det mye takket være tilgjengelig lokale og god samhandling 
mellom trenere. Styret hadde lagt plan for utvidet aktivitet og det har vi klart uten å ha for mange 
styremøter. 
 
Takk til alle foreldre, trenere og medlemmer som gjøre det mulig . 
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