Japan Karate Association Norway
Shotokan Karate

Hva er Japan Karate Association Norway
•

Japan Karate Association Norway (JKA Norway) er den norske
delen av Japan Karate Association

•

JKA Norway er en ideell organisasjon som samler klubber som
trener JKA Shotokan karate.

•

JKA Norway er organisert på en slik måte at dette gir sikkerhet,
stabilitet og seriøsitet for medlemsklubbene.

•

JKA Norway sin tilhørighet til et internasjonalt system, og til et
felles graderingssystem, gir medlemmene mulighet for å trene
og gradere ikke bare i Norge, men i hele verden.

•

JKA Norway er den eneste offisielle og profesjonelle karateskole
i verden som ivaretar og sikrer sin kvalitet gjennom utdanning og
lisensiering.

JKA Norway - Styret
•

Styret i JKA Norway består av






President
Visepresident
Kasserer
Styremedlem 1
Styremedlem 2

•

Styrets oppgave er å administrere driften av JKA Norway etter
de retningslinjer som finnes i JKA Norway sine statutter, og i
henhold til vedtakene som gjøres på årsmøtet.

•

Styret er ikke involvert i tekniske spørsmål, disse løses av
Teknisk Komité

JKA Norway – Teknisk komite
•

Teknisk komité (TK) i JKA Norway har ansvaret for den tekniske
utviklingen i organisasjonen og består av alle medlemmer som
innehar 5. dan JKA eller høyere grad.

•

TK er ledet av sjefsinstruktør Geir Arild Larsen, 7. dan JKA

•

TK er også organisert med utvalg som ledes av TK medlemmer.
Medlemmer av utvalgene er for de interesserte som vil bidra inn
mot organisasjonen. Det er ikke krav til grad for å være medlem
i utvalgene.

•

I dag består TK av følgende utvalg:
•
•
•
•
•

Landslagssjef
Utdanningsleder
Stevneleder
Dommerleder
Gasshukuleder

JKA Norway – Teknisk komite
Formålet med Teknisk komité er;
•
•
•
•
•

Sette normen for Shotokan karate-do slik den utøves i JKA
Norway
Kontrollere at Shotokan karate-do utøves på korrekt måte
Instruere ved nasjonale gasshukuer i regi av JKA Norway
Utdanne og lisensiere: Instruktører, graderingsberettigede og
dommere.
Ansvarlig for graderinger i JKA Norway.

JKA Norway – Teknisk komite
Formålet til utvalgene og arbeidsgruppene:
•

Kontinuerlig utvikling av organisasjonen JKA Norway.

•

Få tilgang til den gode kompetansen som ligger i organisasjonen
og øke engasjementet blant ressurspersoner i organisasjonen.

•

Å bidra til økt motivasjon blant utøvere og instruktører i
organisasjonen

Utdanning i JKA Norway
•

JKA Norway utdanner og lisensierer dommere, instruktører og
graderingsberettige.

•

JKA Norway sine lisenskurs er godkjent av Norges
Idrettsforbund.

•

Gjennom sine kurs ønsker JKA Norway å opprettholde og sikre
det høye kvalitetsnivået som finnes i dag av instruktører.

•

JKA Norway gir deg en unik og kontinuerlig mulighet for
videreutdanning.

•

JKA Norway har egne kurs i Honbu Dojo for de med 3. dan og
høyere grad og for alle hovedinstruktører (uavhengig av grad) .

Trene karate?
Hvorfor velge en klubb tilsluttet JKA Norway
 Internasjonalt anerkjent organisasjon.
 Sterk seriøs organisasjon i ryggen.
 Eneste offisielle og profesjonelle karateskole i verden.
 Eget utdanningssystem godkjent av NIF.
 Internasjonalt anerkjente svartbeltegrader.
 Graderingssystem felles for alle JKA klubber i verden.
 Deltakelse på nasjonale og internasjonale treningsleirer.
 Deltakelse i nasjonale og internasjonale mesterskap


Økonomisk støtte

STARTE EGEN KLUBB I JKA NORWAY?
OVERGANG FRA ANNEN ORGANISASJON?

For mer informasjon ta kontakt med JKA Norway
E-post: styret@jkanorway.no
Hjemmesider: www.jkanorway.no

