
Styremøte 12.11.2011 
 
Saksliste: 
 
1. Sommerleir 
2. Junioraikido/barneaikido 
3. Norges Kampsportforbund (NKF) 
 
 
Til stede: 
John Øyvind Albertsen, Styreleder 
Kim André Tinderholt, Klubbkontakt 
Kjetil Hatlebrekke, Sommerleiransvarlig 
Tor Magnus Nortun, Styresekretær 
 
Møtet fant sted på helgeseminar i Trondheim 
 
 
Sak 1: Sommerleir 
 
Kjetil Hatlebrekke ga en oppsummering av erfaringene med årets sommerleir og hvordan det ser ut 
for neste års arrangement. I denne sammenheng kan det nevnes at neste års sommerleir kan bli 
forskjøvet noen dager på grunn av et Taekwondo-seminar like før som også skal arrangeres på 
Vestoppland folkehøyskole. Tilbudet for junior-aikido er utvidet til to dager. Kim André Tinderholt 
foreslo å utvide tilbudet på sommerleiren både gjennom andre tilbud i tillegg til de ordinære 
treningene og ved å legge til spesielle instruktørtreninger eller å gjøre en del av treningene til et 
Yudansha-seminar. Årets leir er nå bekreftet til å arrangeres søndag 8. juli - torsdag 12. juli. 
 
 
Sak 2: Junioraikido 
 
Kjetil foreslo under møtet å utnevne en person til ansvarlig for junioraikido under sommerleiren. 
Roman Vesely ble foreslått som kandidat til et slikt verv. John Øyvind mente det også kunne være 
aktuelt i fremtiden å utvide styret med en person som kan ta ansvar for junioraikido. 
 
 
Sak 3: Norges Kampsportforbund (NKF) 
 
I sommer og tidlig på høsten har NKF vært i kontakt med styret i Norges Aikidoforbund med ønske 
om å overta NAF sin tilknytning til det internasjonale aikidoforbundet (IAF), angivelig for å kunne 
oppfylle sin målsetting om å være øverste organ for all kampsport i Norge. NKF mener de kan 
tvinge dette gjennom via organisasjonen SportAccord som IAF er medlem av. Slik NKF presenterer 
saken tar de kontakt med oss først ettersom de helst ser at NAF skal være deres representanter i IAF 
og vil da helst gjennomføre en slik endring med hjelp fra NAF. Denne saken har vært diskutert flere 
ganger i styret i løpet av høsten. På dette møtet ble det foreslått å invitere folkene fra NKF til 
Tromsø under vinterleiren for å diskutere saken videre. John Øyvind skal også ta kontakt med IAF 
for å undersøke hvordan de forholder seg til denne saken. 


