
Møte mellom NAF-klubbene og Teknisk
komité
1. juli 2020 kl 18:00 på Zoom

Deltakere

TILSTEDE Klubb Stemmeberettigede

Bjørn Eirik Olsen, Shihan TK/Graderingskomité Ja

Gaute Lambertsen, Shidoin TK/Graderingskomité Ja

Stein Are Engstad, Shidoin TK/Graderingskomité Ja

Lars Lomell, Shidoin TK/Graderingskomité Ja

Erik Vanem, Shidoin TK/Graderingskomité Ja

Vebjørn Knutsen, Shidon TK/Graderingskomité Ikke til stede

Dimitris Farmakadis, Fukushidoin TK/Graderingskomité Ja

Birger Sørensen, Shidoin Graderingskomité Ikke til stede

Jo Giske, Tidligere Shidoin Graderingskomité Ikke til stede

Jacqueline von Arb, Fukushidoin Jushinkan Stavanger Ja

Tor Anton Gaarder, Fukushidoin Sentrum Aikido Ja

John Øyvind Albertsen, Fukushidoin Brøttum Aikido Ikke til stede

Tyr Steffensen, Fukushidoin OSI Aikido Ikke til stede

Håkon Fyhn, Fukushidoin NTNUI Aikido Tekisuikan Ja

Torstein Jacobsen, Fukushidoin Bergen Aikido Ja

Vegard Bønes, Fukushidoin Fredrikstad Aikido Ja

Roman Vesely, Fukushidoin Harstad Aikido Ikke til stede

Antall stemmeberettigede tilstede: 11



Observatører

Gurdis Singh Jassal Fudoshinkan Nei

Elisabeth Kallinen Sentrum Aikido Nei

Ida Lagos Andersen NAF-styre Nei

Kjetil Hatlebrekke Fudoshinkan Nei

Jone Dale Johansen Haugesund Nei

Lisbeth Solberg OSI Aikido Nei

Svetlana Barantseva Jishukan Gjøvik Nei

Bratislav Arandjelovic Jishukan Gjøvik Nei

Geirr Cranner Romerike Aikido Nei

Pascal Löhr Jushinkan Stavanger Nei

Steffen Wikan Bergen aikido Nei

Agenda
1. Dagsorden og opptelling av deltakere med stemmerett
2. Kort om korona-situasjonen: restriksjoner og avlysninger, online-instruksjon, gradvis

gjenåpning
3. Orientering om Teknisk regime for NAF, se vedlegg
4. Nye Shidoin og Fukushidoin for perioden juli 2020 til juli 2022
5. Obligatorisk kurs for Shidoin/Fukushidoin høsten 2020
6. Status for instruktørutdanning
7. Valg av nye representanter i TK. To medlemmer går ut: Vebjørn Knutsen og Stein-Are

Engstad. To nye kandidater er innstilt: Tor Anton Gaarder og Jacqueline von Arb.
8. Eventuelt



Dagsorden og opptelling av deltakere med
stemmerett
Ingen kommentar til dette punktet.

Kort om korona-situasjonen: restriksjoner og
avlysninger, online-instruksjon, gradvis gjenåpning
Teknisk komite sendte ut melding 11. mars der det ble oppfordret til forsiktighet, men fra 12.
mars ble situasjonen bestemt av myndighetene.

1. mai møtet ble avlyst, mange leire har blitt avlyst. Norges Aikidoforbund satte opp en kalender
med online treninger, TK ble invitert med til å delta på dette. Treninger ble gjennomført fram til
sommeren av Bjørn Eirik, Lars og Dimitris. I tillegg holdt Bjørn Eirik en online trening i regi av
IAF.

Oppdatering rundt situasjonen av Jacqueline. Vi må følge retningslinjene til Folkehelseinstituttet.
Idrettsforbundet og Kampsportforbundet har gitt ut mer detaljerte og spesifikke retningslinjer.
Oppdaterte regler på Kampsportforbundets hjemmeside. 1 meter avstand, ikke bruk av
garderobe, protokoller for vasking og renhold osv.

Samarbeidet mellom Teknisk komite og styret i Naf har fungert bra.

Orientering om Teknisk regime for NAF, se vedlegg
Nytt regime er prøvetiltak over fire år fra 2018.
https://aikido.no/media/documents/Nytt_teknisk_regime_for_NAF_fra_juli_2018.docx

Regelverk basert på retningslinjer fra Aikikai med system for Shidoin og Fukushidoin. Det
gjennomføres fire dan graderinger årlig og det skal minimum være to medlemmer fra
Graderingskomiteen til stede for å holde dan-graderinger.

Nye regler for opptak til Teknisk komite. Demokratisering av teknisk regime. Hele Naf er
involvert i hvem som blir med i Teknisk komite.

https://aikido.no/media/documents/Nytt_teknisk_regime_for_NAF_fra_juli_2018.docx


Kommentar fra Jacqueline om oppdatering i dette dokumentet angående antall medlemmer av
graderingskomiteen som må være til stede for å avholde dan-graderinger.

Angående kyu grader ble bestemmelsen om krav til to medlemmer fra GK tilgjengelig tatt bort.
Det anbefales to medlemmer

Nye Shidoin og Fukushidoin for perioden juli 2020 til
juli 2022
To søknader om å bli Shidoin:

- Dimitris Farmakidis
- Tor Anton Gaarder
- Geirr Delphin Cranner

Søknader om å bli Fukushidoin:

- Julie Spro
- Lisbeth Solberg
- Steffen Brandsnes Wikan

Alle er godkjente og blir oppnevnt offisielt under årsmøtet.

Obligatorisk kurs for Shidoin/Fukushidoin høsten
2020
Erik har jobbet med utarbeiding av et kurs for Shidoin og Fukushidoin for at alle skal kunne ha
en felles forståelse for graderingsreglene og bakgrunnen for dette. Kurset er inspirert av
tilsvarende kurs som holdes av det svenske aikidoforbundet.

Teoridelen av kurset består av en presentasjon og skal kunne gjennomføres i løpet av 2-3 timer.
Den praktiske delen vil gjennomføres i forbindelse med dan-graderinger.

Spørsmål og svar:
Ida: Vil dette være et offisielt dokument tilgjengelig for andre?



Det er trolig ikke noe i veien for at innholdet i dokumentet kan gjøres tilgjengelig, men tanken er
at dette først og fremst er innhold som det er viktig at alle Shidoin og Fukushidoin kjenner godt
til.

Torstein: Fint dersom dette kan gjøres online.

Ting kan gjøres online, men det har også verdi at man møtes fysisk for et slikt kurs.

Kommentar fra Lars: En viktig del av kurset er også diskusjon rundt innholdet.

Kommentar fra Jacqueline: På grunn av koronasituasjonen har mange leire blitt avlyst og det er
kanskje en god ide å gjennomføre kurs i stedet for planlagte leire. Et alternativ kan være å holde
dette i stedet for Kuribayashi-leiren i september.

Status for instruktørutdanning
Kurs for instruktørutdanning basert på materiale som Vebjørn satte i gang.

Teoridel og praktiske møter samt hjemmelekse for deltagere. Tanken er at dette skal være en
levende prosess og ikke bare et statisk kurs. Innholdet skal dekke mange aspekter rundt
trening, blant annet fysiologi, praktiske løsninger til vanlige utfordringer, filosofi og ideologi,
håndtering av barnetrening osv.

Ideen er å gjennomføre en pilot tidlig høst, trolig i samarbeid med Fudoshinkan på Brandbu.

Valg av nye representanter i TK.
Medlemmer i Teknisk Komite sitter for seks år om gangen.

To medlemmer går ut:

- Vebjørn Knutsen
- Stein-Are Engstad

Teknisk komite takker både Vebjørn og Stein-Are for innsatsen i Teknisk komite.

Det ble sendt inn en invitasjon til forslag om nye medlemmer med frist 1. juni, og to medlemmer
ble foreslått fra flere hold. Begge de følgende kandidatene er derfor innstilt til avstemning:

- Tor Anton Gaarder, Sentrum Aikido



- Jacqueline von Arb, Jushinkan

Begge kandidatene ble enstemmig valgt inn til medlemmer av Teknisk komite.

Jacqueline er nåværende kasserer for styret i Norges Aikidoforbund. Da det ikke er mulig å ha
roller både i  styret og Teknisk komite samtidig på grunn av habilitet, overlater Teknisk komite til
Jacqueline og styret å avgjøre om Jacqueline sitter perioden ut i styret som kasserer eller om
hun kan tre ut midtveis i perioden.

Jacqueline tiltrer i Teknisk Komite samtidig som hun går ut av vervet i styret.

Gjennom tiltredelse av de nye medlemmene blir det gjort forandringer rundt ansvarsområdene
til hvert medlem.

- Lars tar over ansvaret som TKs representant i styret etter Stein-Are.
- Tor Anton tar over ansvaret for gjennomføringen av 1. maimøtet.
- Jacqueline blir ansvarlig for instruktørutdanning i samarbeid med Dimitris. Hun tar over

rollen etter Vebjørn.

Eventuelt
Innspill fra Vegard: Vi bør slutte å bruke bekreftet klubbansvarlig da det er uklart hvilken rolle
denne har.

Det foreslås at vi bør bruke styreleder og hovedinstruktør for å klargjøre hvilke roller som
menes.

De fleste klubber har en todeling mellom styreleder og hovedinstruktør.


