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Sommerleir 2013:

De siste par årene har overskuddet fra sommerleiren gått ned, og det vil derfor være nødvendig å 
øke prisene noe for deltakerne. Regnskapet fra de siste leirene må gjennomgås mer i detalj for å 
finne ut hvilke utgifter som har økt og eventuelt om inntektene har gått ned. Kasserer ser på dette.

Påmelding til sommerleiren har begynt og informasjon ligger ute slik det skal gjøre. Programmet 
ligger ute på aikido.no.

Combat Games i St Petersburg i November:

Combat Games arrangeres av Sport Accord som er en organisasjon for idretter uten OL-tilkytning. 
De skal i november arrangere Combat Games som en møteplass og oppvisnings-arena for 
kampsporter. IAF er medlemmer av Sport Accord og har fått i oppdrag av dem å stille med 
kandidater for oppvisnger med aikido. IAF har gitt alle medlemsland mulighet for å stille med to 
kandidater hver. Japan, og Russland som vertskapsnasjon skal stille med noen fler. Kim André 
Tinderholt og Thy Thy Vanem ble foreslått av Teknisk komitè som kandidater  til å reise fra NAF, 
med Sverre Gullikstad Johnsen og Kristoffer Seierstad som reserver. Kim André og Thy Thy er 
godkjent av IAF på deres deltakerliste, og de venter nå på mere info angående påmelding, 
oppvisnings-detaljer, osv.



Kampsportforbundet:

John Øyvind og Kim Andre deltok på møte med Kampsportforbundet (NKF) i desember. NKF 
ønsker i utgangspunktet å overta NAF sin tilknytning til IAF, men spørsmålet i denne sammenheng 
er om IAF egentlig er en stilartsorganisasjon eller om de er et forbund for all aikido. I førstnevnte 
tilfelle vil det ikke være interessant for NKF å overta tilknytningen NAF har i dag. John Øyvind 
utarbeider et skriftlig svar til NKF hvor man redegjør for forholdet mellom NAF, IAF og Aikikai-
Hombu.

Hjemmeside/aikido.no:

På sist årsmøte  var det en liten komite som påtok seg frivillig å jobbe med hjemmesiden for å 
oppdatere grensesnitt og tilføre noen nye applikasjoner etter ønske fra NAF. Spesielt var det et 
ønske fra redaksjonen at det skulle bli lettere for dem å legge inn nye saker samt forandre på sidene. 

Asbjørn Oskal har blitt utnevnt av styret til å se til at det faktisk skjer noe, og etter det styret får 
beskjed om er det framgang, men det er ikke så mye som er synlig så langt. 

Det er rapportert at komiteen har nå møter ukentlig  med mål om å bli ferdig til sommerleiren.
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