
Formandsberetning 2020

Selvom 2020 på alle måder har været et meget anderledes og udfordrende år, så er der
trods alt også en gode ting at fortælle for Allerød Karate Dojo i sæsonen 2020:

- Vi er 378 medlemmer
- AKD har flere 20 aktive instruktører
- Der er 209 medlemmer under 18
- 169 medlemmer over 18
- Og vi har 82 aktive sort-bælter

Tallene taler for sig selv; AKD er Danmarks største shotokan-klub.

Når det så er sagt, så ramte Corona-nedlukningen AKD lige så voldsomt som alle andre
aktiviteter i Danmark.

I forbindelse med ned- og oplukningerne har klubben arbejdet intensivt på at fastholde
medlemmerne ved at have mange træningsmuligheder for alle hold og alle medlemmer:

- Vi har haft mange udendørstræning (og her skal lyde en stor tak til Fritz Hansen for
lån af deres p-plads)

- Vi har opdelte hold og træning adskilt i både dojo A og dojo B
- Vi har haft fællestræninger på Facebook
- Og vi har lavet masser af træningsvideoer på YouTube

Mange tak til alle dem, der har hjulpet AKD gennem den svære perioder (og stadig gør det).

Heldigvis viste alle medlemmer et stort engagement omkring klubben og  vores tiltag.

Faktisk var indsatsen så dedikeret, at vi kunne gennemføre sommer-gradueringen med flere
end 125 deltagere.
Til lykke til de mange, der fik en ny grad.

Det lykkedes os også at gennemføre en velbesøgt sommerlejr for børn. Tak til de unge
instruktører, der står bag den.
Det var en så stor succes, at AKD igen i år inviterer til børne-lejr (hvis vi må).

Desværre blev Danmark lukket ned lige inden vores vintergraduering. Det var meget
ærgerligt, for der var lagt rigtigt megen træning og meget sved i dojoen for at blive klar.

Forbundets sortbælte-graduering nåede til gengæld lige at blive afviklet.
I Odense var 19 AKD’ere til graduering - og alle bestod. Stort til lykke alle.

På grund af nedlukningen har der ikke været megen elite-aktivitet - stævner og
fællestræninger er alle blevet aflyst en efter en. Så vi har nogle både meget tålmodige og
meget utålmodige elite-kæmpere, der ikke kan vente på at komme i gang igen.



Og det sker forhåbentligt meget snart.

I den kommende sæson vil klubben satse ekstra meget på at skabe masser af trænings- og
stævnemuligheder for både elite- og bredde-holdene:

● AKD er tilmeldt en ny kata-turnering, hvor vi skal kæmpe med andre klubber i
Danmark

● Vi satser på at sende AKD’ere ud til stævner, så snart det er muligt
● Vi arbejder på at gennemføre vores egen AKD Cup i efteråret
● AKD er vært for SKIF Cup den 4/11
● Vi gennemfører børnelejr i sommerferien
● Vi fortsætter træningen (i et vist omfang) i juni, juli og august
● Vi arrangerer træningsevents i løbet af sommeren med forskellige temaer
● Og så planlægger vi selvfølgelig en graduering i juni

En stor del af vores budget kommer i 2021 til at understøtte alle tiltag, der kan styrke
klubben og få AKD tilbage på banen som Danmarks absolut bedste klub.
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