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Innledning

Denne organisasjonsplanen har som hensikt å beskrive Bryne karateklubb sitt virke samt fungere som
en veiledning for hvordan og styret og trenere skal forvalte sine oppgaver. Planen vil også fungere
som en veiledning for medlemmer hvordan disse skal forholde seg til Bryne karateklubb og dens
aktiviteter.

Grunnlagsopplysninger for Bryne Karateklubb

Navn: Bryne Karateklubb
Stiftet: September 1978
Idrett: Kyokushinkai Karate
Postadresse: Asalvegen 17, 4365 Nærbø
E-postadresse: stigjakobsen63@gmail.com
Bankkonto: 3325 07 08454
Bankforbindelse: Jæren Sparebank
Internettadresse: www.brynekarateklubb.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 916638973
Telefon: 480 37 100
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:
Registrert tilknytning til Rogaland idrettskrets
Registrert tilknytning til Time idrettsråd
Registrert tilknytning til Norges Kampsport forbund
Årsmøte Måned: Februar

Historikk
Bryne Karateklubb ble stiftet i september 1978. De første årene var treningene på Bryne skole i
kjelleren på "gamle bygget". I en periode hadde vi også innredet treningslokale i gamle Orre meieri på
Pollestad.

Klubben har gradvis blitt bygget opp til et høyt nasjonalt nivå med flere aktive utøvere som har markert
seg internasjonalt. Med et medlemstall på knapt 200 medlemmer er Bryne Karateklubb en av de
største klubbene i Norge innen karategrenen Kyokushinkai. Klubben har tatt flere NM-titler i forskjellige
klasser gjennom årene. Internasjonalt har klubben markert seg med EM titler, World Cup titler og
deltakelse i flere VM.

Det gror med andre ord godt i klubben. Men også breddeidrett har vært prioritert siden oppstarten,
derfor er det et godt tilbud til alle utøvere samme hvilket ambisjonsnivå de har. Utøverne er av begge
kjønn i en alder fra 9 til over 60 år. Over flere år har klubben bygget opp en god trener stab med høyt
graderte instruktører. Det er en viktig årsak til at klubben er stor og samtidig holder høyt nivå. Bryne
Karateklubb vil fortsette å satse videre i samme spor som tidligere, og gi et godt tilbud til alle i hele
Jærregionen som ønsker å trene karate.

Idrettslagets formål
Bryne karateklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive organisert
idrett. Bryne karateklubb er tilsluttet Norges Kyokushin Karate Organisasjon (NKKO), Norges
Kamsportforbund (NKF), European Kyokushin Karate Organization (EKKO) og Kyokushin World
Federation (KWF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Alle som er tilsluttet klubben skal
tilstrebe og forholde seg til Kyokushinkai sine regler og normer om etikette og oppførsel oppført i
Kyokushinkai syllabus.
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Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Visjon
Bryne Karateklubb skal være det beste tilbudet innen karate til alle i hele Jærregionen som ønsker å
trene karate.

Verdigrunnlaget (Utdrag fra Kyokushinkai NKKO syllabus)
1. Vi vil trene ånd og legeme for å oppnå et fast og urokkelig sinn.

2. Vi vil etterstrebe den sanne forståelse av karate, så vi til enhver tid skal være beredt med våkne
sanser.

3. Med hele vår viljestyrke skal vi søke å dyrke et sinnelag som preges av forstandig selvfornektelse.

4. Vi skal være høflige i vår fremferd, respektere våre foresatte og avstå fra voldsbruk.

5.Vi vil følge vår tro og våre idealer og aldri glemme ydmykhetens sanne verdi.

6. Vi vil se opp til visdom og styrke og ikke la oss forlede av uverdige livsmål.

7. Den disiplin vi tilegner oss ved karate skal styrke vår livsholdning og vi vil alltid søke å oppfylle
karatens dypeste mening.

Virksomhetsideen
Bryne karateklubb skal være hovedaktør for utvikling av karate til en betydelig bredde- og
konkurranseidrett i vårt lokalmiljø, enten i egen regi, eller gjennom samarbeid med andre.
Videre skal klubben være en effektiv serviceyter for sine medlemmer, og et talerør overfor særforbund,
Idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter.

Handlingsplan
Bryne karateklubb skal jobbe målrettet for å ha eget barneparti for alderstrinnet 1. klasse opp til 4
klasse (7-9 år)
Fortsatt satsning på breddeidrett for alle aldersgrupper fra 9 år og oppover.
Opprettholde andelen landslagsutøvere kumite.
Øke kvinneandelen innen kumite og kata.
Utvikle utøvere på internasjonalt nivå innen kata.
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Bryne Karateklubb Organisasjon

Merknad:
Hovedstyret: Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet

Kjønnsfordeling:” Det skal være minst 2 representanter for hvert kjønn i styret, råd, utvalg mv.
med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal
begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7
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Årsmøtet

✔ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet.
✔ Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven.
✔ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider.
✔ Innkalling til årsmøtet skal skje 14 dager før årsmøtet avholdes.
✔ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.
✔ Innkomne forslag skal være styret i hende 1 uke før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut

1. uke før.
✔ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten.

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.
✔ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.
✔ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §14

Styrets funksjon og sammensetning

Styret skal:

● Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar for at det
finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben

● Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede
idrettsmyndigheter

● Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad
● Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent

budsjett
● Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret
og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse
ivaretas.

Leder

● Er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger
● Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet
● Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene
● Anviser utbetalinger sammen med kasserer/nestleder.
● Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse

for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

Nestleder
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● fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun
kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.

● bistår leder og danner et lederteam med denne.
● har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem

Sekretær

● Bryne karateklubb har ikke egen sekretær, men det utpekes et medlem av styre til å føre
møtereferat og ta seg av de nevnte aktivitetene nedenfor.

● føre referat over alle styremøter og medlemsmøter
● tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering
● lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.
● lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene.

Kasserer

● Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer
● har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne

(https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.
docx)

● anviser utbetalinger sammen med leder/nestleder.
● har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne
● sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.

Styremedlemmer

● møter på styrets møter.
● tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak.
● kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks. informasjon/web, sosialt-ansvarlig,

materialforvalter o.l.

Revisorer

● Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens
regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt
til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

● Det foreligger ikke revisjonsplikt (les. ekstern revisor) for idrettslag dersom omsetningen er
under fem millioner kroner. Denne kontrolloppgaven er derfor underlagt kontrollkommiteen, se
avsnitt under.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen ble valgt inn på årsmøtet 2021. Oppgavene til kontrollutvalget fremgår av NIFs lov §
2-12:

Kontrollutvalget skal:
a) Påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak,
b) ha et særlig fokus på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at
dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer,
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c) forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte/ting, og avgi en uttalelse til
de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte/ting og foreta regnskapsrevisjon.

Kontrollutvalget skal også ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget
anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Valgkomité

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye
vurderinger av medlemsmassen.

Valgkomiteen plikter:

● å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
● å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for

styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og
interesse for oppdraget,

● før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på
nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,

● under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag

Grupper i Bryne Karateklubb

Barneparti
• Barnepartiet er åpent fra 7 år og opp til 9 år.
• Etter fylte 9 år går disse over til viderekomne partiet som er definert som kata og basic lavere

grad.

Nybegynnere
• Nybegynnere fra det året de blir 10 år og oppover (det året de blir 9 år sammen med

foresatte).
• Hovedhensikt er å kvalifisere til gradering for å så gå over i neste gruppe.
• Har ingen kontakt med øvrige grupper i Bryne karateklubb før etter første gradering.
• Gruppen har en hovedinstruktør. I tillegg kan det benyttes andre hjelpeinstruktører ved behov.

Kumite
• Fra 8 kyu og oppover (lavere grader kan gis tilbud i forkant av mindre stevner).
• Gruppen skal gi nybegynnere innen kamp, basis kunnskaper om kumite og grunnleggende

kamptrening. Gruppen skal også kunne spisse topputøvere og ha spesielt fokus på disse før
konkurranser og sørge for en jevn og forutsigbar oppkjøring til større internasjonale
konkurranser.

• Gruppen skal også sørge for landslagsrekruttering samt ivaretakelse av eksisterende
landslagsutøvere.

• Gruppen har en hovedinstruktør samt en til tre faste hjelpeinstruktører som er kvalifisert til å ta
hoved treninger ved behov. I tillegg kan det benyttes andre hjelpeinstruktører ved behov.
Hjelpeinstruktører må være kvalifisert gjennom kamperfaring og bør inneha minimum 1. Dan.

Kata og basic høyere grad
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• Alle utøvere fra 6 kyu og oppover.
• Spesialisering på egen grad og forberedelser til gradering.
• Gruppen har en hovedinstruktør samt en fast hjelpeinstruktør som er kvalifisert til å ta hoved

treninger ved behov. I tillegg kan det benyttes andre hjelpeinstruktører ved behov.

Kata og basic lavere grad
• Alle utøvere fra 10 kyu til og med 7 kyu.
• Spesialisering på egen grad og forberedelser til gradering.
• Gruppen har en hovedinstruktør samt en fast hjelpeinstruktør som er kvalifisert til å ta hoved

treninger ved behov. I tillegg kan det benyttes andre hjelpeinstruktører ved behov.

Utvalg i lag/klubb

Opprettes ved behov

Medlemmer
Medlemskap i Bryne Karateklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og
ha betalt kontingent.

Medlemskap i Bryne Karateklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

En ansatt kan være medlem i klubben, men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke
velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd.

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side

Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr.
Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. Dette gjøres gjennom
klubbens medlemssystem IMS.

Faktura for medlemskontingent vil nå gå via det nye medlemssystemet IMS.

Nye medlemmer gis tilgang til påmelding til treninger gjennom appen «Spond». Alle som skal delta på
treninger i regi av klubben er pliktig til å melde seg på trening i forkant av treningens start.

Bryne karateklubb bruker NKF sitt medlemssystem som er godkjent i henhold til NIFs lov om
medlemsregistrering. Medlemslister tilpasset NKKO sitt krav til medlemsregisterting tas ut fra NIF
medlemsregister og tilpasses NKKO.

Æresmedlemmer:
- Statutter
- Utdeling
- Betaling av medlemskap (Det må vise i regnskap at æresmedlemmer har betalt medlemskap,

hvordan dette ordnes er opp til årsmøtet/styre å bestemme)
Æresmedlemskap betyr livstids medlemskap for klubbens regning. Æresmedlemmer skal
registreres i klubbens medlemsregister, ikke nødvendigvis som trenende medlem, men med samme
demokratiske rettigheter.
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Forsikring
Idrettsforsikring for barn
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret. Opp til de blir 13 år
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Klubbforsikring
Sammen med If har NIF utviklet en egen klubbforsikring som er tilpasset klubbenes forsikringsbehov.
Klubbforsikringen inneholder de viktigste forsikringene en idrettsklubb trenger – til en meget gunstig
pris.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Anlegg
Bryne karateklubb disponerer Bryne skole sin gymsal for fem treninger per uke. Det er i tillegg mulig å
benytte denne gymsalen etter avtale med Bryne skole sin rektor i ferier og ellers når skolen er stengt.
Adgang til gymsalen gis ved adgangskort som hver hovedtrener disponerer. Hver hovedtrener har
etter behov, tilgang til utstyrsrom tilknyttet gymsalen ved Bryne skole.
Fellestrening som holdes en gang per uke avholdes i Bryne ungdomsskole sin gymsal. Nøkkel til
denne gymsalen disponeres av klubbleder og hovedinstruktør.
Det anses som svært viktig at disse tilgangene ikke misbrukes og ved misbruk har styret i Bryne
Karateklubb mulighet til å inndra tilgangen til disse gymsalene.

Arrangement
Bryne Open som er et fast årlig stevne, Stevner i regi av Norges kampsport forbundet eller Norges
Karate Kyokushinkai Organisasjon når disse blir tildelt.

Informasjon
Klubben informerer medlemmene gjennom sin web side: http://www.brynekarateklubb.no/
Ukentlig informasjon kan også finnes på Bryne karateklubb sin face book side:
https://www.facebook.com/BryneKarateklubb?fref=ts

Økonomi
✔ Styret er juridisk ansvarlig for klubbens økonomi
✔ Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet.
✔ Alle innkjøp skal godkjennes av styret.

Regnskap

Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet. Klubbens regnskap følger
prinsippene som fastsatt i regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto,
det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer.

Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben.
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Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og
kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen
det en har lagt ut.

Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egenbestemmelse i idrettslagets lov.
§4

Treningsavgift

Det er satt en fast treningsavgift i Bryne KK. Dette betyr at man kan være medlem i Bryne KK uten å
trene. Dette kan være aktuelt for de som ønsker å være støttemedlem eller utøvere som av ulike
årsaker har en pause i treningen. Det er ikke fastsatt noen grense på hvor lenge man kan være
støttemedlem. Ved tilfeller der utøver har en pause i treningen må ny treningsavgift betales de
inneværende seks måneder av den aktuelle sesongen etter at denne har gjenopptatt treningen.

Ved samlinger i helger eller annen ekstra aktivitet kan treningsavgift bli pålagt. Informasjon vil bli sendt
ut i forkant av hvert enkelt tilfelle.

Startkontingent individuelt

Utøvere som deltar i konkurranser, får dette vanligvis dekket av Bryne KK. Dette gjelder også
dommere eller reiser i forbindelse med dommerlisens. Ved unntak av støtte skal vedkommende
utøver/dommer informeres på forhånd.

Egenandeler
Det er vanligvis egenandel på alle graderinger. Denne må dekkes av utøveren selv. Ved gradering til
sort belte, 1 Dan -5 Dan, kan utøver søke styret om å få dette dekket. Dan-kandidater som
skifter klubb rett etter sponset gradering, må forvente å tilbakebetale til klubben.

Reklame/sponsoravtaler
Reklame og sponsor avtaler forhandles av styret

Lønn og honorar
Instruktører kan motta godtgjørelse innenfor NIFs regelverk

Reiseregning
Reiseregning/utlegg: Alle reiseregninger bør tilstrebes innleverte innen 14 dager etter reisens
slutt for behandling.
Krav til reiseregning:

- Alt fylles ut på reiseregningen:
⇒ navn, adresse, fødselsdato, bankkonto.
⇒ til og fra og dato for hver enkelt reise
⇒ formål med hver enkelt reise

- Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer):
⇒ Originalkvitteringer skal alltids vedlegges.
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⇒ Elektronisk dokumentasjon tilfredsstiller kravet til kvittering eller bilag. Dette gjelder

imidlertid ikke når dokumentasjonen er utstedt i et filformat som enkelt lar seg redigere i

allment kjent sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. (Bokføringsloven §

5-2-9).

Økonomisk utroskap/varslingsplikt

Ved utlegg til graderinger som dekkes av klubben, forventes det at utøveren som blir dekket er lojal
mot Bryne Karateklubb. Ved planer om klubbytte må dette informeres om i forkant av gradering. Hvis
dette overholdes regnes dette som økonomisk utroskap. Klubben har da anledning til å kreve
gradering beløpet tilbakebetalt i sin helhet. Det kan i tillegg til dette, bli tildelt en disiplinær forføyning
eller annen straffereaksjon iht. idrettens lovnorm.
Det er forventet av medlemmer at utgifter som dekkes er legitime og reelle. Brudd på dette kan føre til
disiplinærforføyninger og utestengelse av klubben og andre arrangementer iht. idrettens lovnorm.

Regler for Bryne Karateklubb

Retningslinjer for foreldre/foresatt
• Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Bryne karateklubb, men er

du med følger du våre regler
• Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
• Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
• Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
• Lær barna å tåle både medgang og motgang
• Motiver barna til å være positive på trening
• Vis god sportsånd og respekt for andre.
• Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
• Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!
• Det er ikke tillatt å blande seg inn i treningen eller kommentere treningen underveis. Det

er i utgangspunktet ikke tillatt å bivåne gradering til ny grad.

Retningslinjer for utøvere
DOJO ETIKETTE

1. Når man kommer inn i eller skal forlate dojoen skal man hilse og si ”Osu”, alltid med ansiktet vendt
mot dojoen. Deretter vender man seg mot de andre elevene i klassen, hilser og sier ”Osu” en gang til.

2. Kommer man for sent til undervisningen skal man sette seg i ”seiza” og vente, med øynene lukket, i
”mokuso”. Når det blir gitt tillatelse til å delta skal man forbli i ”seiza” og hilse mens man sier ”Shitsurei
Shimasu” (unnskyld at jeg kommer for sent). Reis deretter opp, hils en gang til med et kraftig ”Osu” og
kom raskt på plass bakerst i klassen. Pass på ikke å passere foran de andre elevene som trener.

3. Elevene bør være nøye med den personlige hygienen og holde treningsutstyret (gi, beskyttelser,
hansker etc.) rent og luktfritt, og oppmuntre de andre til å gjøre det samme. Gien skal alltid være ren
og hvit. Kyokushins offisielle logo skal man bære på venstre side av gien. Rifter og hull i gien må
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repareres straks. Å bære skittent utstyr og dogi, er tegn på dovenskap, og viser mangel på respekt for
dojoen og de andre elevene.

4. Ikke rett på noen deler av gien under trening uten å be om tillatelse først. Retting av gien skjer med
ryggen/siden mot instruktøren.

5. Man skal vise respekt overfor eldre medlemmer og de med høyere grad. Alle elever skal reise seg
og si ”Osu” når noen med høyere grad eller svart belte kommer inn i rommet.

6. Før man hilser på en eldre elev eller instruktør skal elevene først si ”Osu” og deretter hilse korrekt.
Det samme gjør man når man skilles. Denne prosedyren bør også brukes utenfor dojoen, da vi alltid
bør akte vår Senpai/Sensei/Shihan. Hvis graden til et medlem er uklar skal du alltid opptre som om
vedkommende er høyere rangert enn deg.

7. Ved anledninger der man skal håndhilse på hverandre bruker man begge hendene (for å vise tillit
og ydmykhet) og sier ”Osu”. Dette gjelder også utenfor dojoen, og spesielt overfor eldre
medlemmer/seniorer.

8. Elevene skal svare på spørsmål fra instruktørene med et kraftig ”Osu” og straks utføre ordre. Det er
uhøflig å reagere sent.

9. Elevene skal være oppmerksomme og fokusere på under visningen mens denne pågår, og ikke
konsentrere seg om andre ting.

10. Noen ganger vil elevene få tillatelse til å innta hvilestilling i løpet av undervisningen, d.v.s. gå fra
den formelle ”seiza”-posisjonen og sette seg i ”anza”-posisjon (med benene i kryss). Mens man sitter
slik skal man unngå å bevege seg, prate eller på annen måte forstyrre undervisningen.

11. Elevene skal ikke forlate undervisningen uten å ha fått tillatelse til dette. Hvis noe uforutsett skulle
oppstå og man må forlate rommet straks, skal dette gjøres på en respektfull måte og forklares for
instruktøren så snart som mulig.

12. For å hindre mulige skader under treningen skal elevene unngå å bære smykker,
armbåndsur/pulsklokker eller andre gjenstander. Briller er tillatt, men under kumite (fri kamp) er det
sterkt å anbefale at de fjernes.

13. Tradisjonelt er treningshallen et hellig sted og derfor skal elevene ikke bære noen form for
hodeplagg og heller ikke anvende upassende språk. Bruk av fot tøy er heller ikke tillatt i dojoen.

14. Alle elevene plikter å hjelpe til med opprydding/vasking av dojoen etter at undervisningen er slutt.
Treningshallen skal være et sted elevene setter pris på og verner om.

15. Elevene skal respektere det kameratskapet de har sammen i dojoen og ikke undergrave
Kyokushin karates sanne vei med upassende, usportslig og ondsinnet oppførsel. Man skal heller ikke
la negative følelser få innflytelse på utøvingen av fri kamp, slik at faren for skader øker.

16. Alle medlemmer skal holde seg unna sladder og negative kommentarer rettet mot sine medelever,
andre klubber og andre typer kampsport.

17. Elever som ønsker å delta i Kyokushin – konkurranser og turneringer plikter å konsultere sin
Senpai/Sensei før påmelding.
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18. Elever som ønsker å besøke andre Kyokushin-klubber skal på forhånd be om tillatelse til dette av
sin Sensei/Shihan. Elever som ønsker å trene med en annen klubb plikter å fremvise gyldig
internasjonalt KWF medlemskort, samt anbefalingsbrev fra sin Sensei/ Shihan. Ved den nye
klubben skal man utvise den høyeste respekt, ydmykhet og høflighet overfor instruktør og medlemmer.
Dette gjelder også trenere, hvor slik aktivitet skal godkjennes av leder i Bryne KK.

19. Besøke klubber i utlandet. Skal du besøke en Kyokushin klubb i Europa må du ha skriftlig tillatelse
fra din Country Representative. KWF medlemskort skal alltid medbringes på trening i utlandet.

20. Både i og utenfor dojoen skal alle elever opptre på en måte som ikke skader omdømmet til
Kyokushin karate. Teknikker man har tilegnet seg via trening, skal kun brukes i nødsfall ved
selvforsvar.

21. Til daglig skal elevene opptre høflig og fornuftig, utvise forsiktighet og beskjedenhet, vise god
forstand og dømmekraft og ha en moralsk fremferd i alle sine handlinger. Man skal alltid ha
Kyokushins ånd i tankene. Senket hode (beskjedenhet), øynene hevet (ambisiøst), reservert i
talemåte (høvelig språkbruk) og godt hjertelag (være høflig og vise respekt)”. Du skal behandle andre
med vennlighet. Utgangspunktet er å ære de eldre (tjen dine foreldre vel). Det er deltagernes
perfeksjonering og personlige utvikling som er det essensielle i Kyokushin Karates ånd - ikke
seieren eller nederlaget.

● MOBBING ER IKKE AKSEPTER

Retningslinjer for trenere
Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene.

SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL:
• Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren
• Positive erfaringer med trening og konkurranse
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
• At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
• Vær et godt forbilde
• Møt presis og godt forberedt til hver trening
• Som trener er du veileder, inspirator og motivator
• Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
• Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
• Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
• Vis god sportsånd og respekt for andre
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
• Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV:
• En målrettet plan
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
• Effektiv organisering
• Saklig og presis informasjon
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• Kreative løsninger
• Fleksibilitet ved problemløsning

Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Mobbing
Mobbing har blitt et problem i det norske samfunnet både på sms og mail. Dette er noe overhodet ikke
er akseptert innen Karate. Ved avdekking av mobbing og /eller baksnakking eller annen
kontra-produktiv aktivitet skal dette slås hardt ned på. Ved førstegangs forseelse gis det advarsel. Ved
gjentatte overtredelser kan styret ilegge disiplinær forføyelser eller straffer iht. idrettens lovnorm. Dette
kan innebære bøter, utestengelser eller fratak av medlemskap i Bryne KK.

Seksuell trakassering
Seksuell trakassering er ikke akseptert i Bryne KK.
Seksuell trakassering og overgrep (idrettsforbundet.no)

Alkohol

KLUBBENS HOLDNING TIL ALKOHOL
Bryne Karateklubb forholder seg til NIFs lov §11 vedrørende alkohol

REISEINSTRUKS FOR BRYNE KARATEKLUBB

Formål
● Å gjøre reise og opphold ved kamper, turneringer og treningsleirer til en trygg, god og

minnerik
● Opplevelse for aktive og ledere.
● Skape trygghet for foresatte som overlater barn og unge i klubbens varetekt.
● Gi trygghet for våre ledere om hva som forventes av dem.

Omfang og forutsetninger.
● Disse regler gjelder for alle reiser i forbindelse med kamper, turneringer og treningsleirer med
● overnatting der aktive under myndighetsalder deltar.

● På alle reiser i regi av Bryne Karateklubb skal det utpekes en ansvarlig hovedleder som har
overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst.

Hovedleder
Før avreise skal det sørges for at tilstrekkelig informasjon blir gitt til deltakerne og foresatte.
Sørger for at det avholdes orienteringsmøter for alle lederne før og under oppholdet, og sørge
for at lederne er kjent med denne instruks.
Har overordnet ansvar for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal
sammen med de øvrige leder bidra til trivsel for alle deltakerne.
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Hovedleder rapporterer til overordnet leder, men i saker av følgende karakter skal her som
ellers øyeblikkelig og direkte rapporteres til Leder av Hovedstyret.

✔ · Overgrepssaker.
✔ · Ulykke med personskader.
✔ · Dødsfall blant klubbens medlemmer.
✔ · Økonomisk utroskap.
✔ · Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
✔ · Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det

offentlige.

Aktuelle Telefon nr. Klubbleder Stig Jakobsen: 480 37 100

Politiattest

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits-
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige
menes barn og unge under 18 år.
Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år.

● Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige
eller mennesker med utviklingshemming.

● Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant.

● Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå.

● Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen.

● Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha
politiattest.

● Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til
den enkelte søker.

● Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte.

● Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes
av søkeren.

● Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser
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politiattest eller som har anmerkninger på attesten.

● Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no.

Fair Play

For utøverne

Fair Play betyr at du som utøver må:

● Ta godt vare på dine medutøvere og inkluder nye lagkamerater
● Unngå uren fighting og filming
● Skape trygghet og god lagånd på matta

Fair Play-ånden skal vokse fram ved:

● Å trene og konkurrere med godt humør
● Å behandle motstanderne med respekt
● Å takke motstanderen etter kampen
● Å ikke kjefte på andre utøvere eller dommeren
● Takke høflig for kampen enten man taper eller vinner
●

For trenere og ledere

Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at
utøverne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt.

Det er ditt ansvar som trener eller leder at utøverne forstår:

● Betydningen av dommerens situasjon og funksjon
● At dommerne må ta hurtige valg – og dermed umulig kan være feilfrie
● Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser
● At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for

kjeftbruk
● Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet

For foresatte og foreldre

Ta ansvaret og tenk over følgende:

● Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge
● Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i kampsport-miljøet
● Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt
● Respekter treneren – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
● Dommeren prøver også å gjøre sitt beste – ikke kritiser hans/hennes avgjørelser
● Resultatet må ikke bli for viktig - den enkelte utøvers mestring har også stor betydning
● Gi oppmuntring til alle utøvere - ikke bare dine kjente
● Stimuler til deltakelse - uten noen form for press
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Skikk og bruk for e-post

1. Alle mailer sendt i offisielt ærend skal startes med OSU …tittel. F.eks. OSU Sensei. Vurder hvem
du setter som hovedmottaker. Hovedmottakeren(e) skal svare på innholdet hvis det ikke er ren
informasjon. Medlemmer plikter å motta informasjon på epost fra ledelsen. Slik epost skal sendes
ut med adressene i blindkopifeltet.

2. Vurder hvem du informerer i ” KOPI ” - feltet. Styresaker skal bare til det styret som behandler
saken til beslutning er tatt eller til styreleder gir tillatelse til annet. Kopifeltet er en mulighet til å
informere mottakere uten krav om aksjon. Ha respekt for andres tid.

3. Vær kritisk ved bruk av e-post for sending av meldinger til mange. Ved massedistribusjon av
informasjon bør link til hjemmesiden brukes.

4. Bruk feltet ”emne/tittel” til å gi meldingen en kort, men informativ overskrift. På denne måten kan
mottakeren prioritere riktig. Du bør ikke blande flere tema i samme e-postmelding.

5. Besvar e-post når du er i tvil så raskt du kan. Fremfor alt – svar!

Utmerkelser og æresbevisninger

Utmerkelser
Årsmøtet vedtar regler for utdeling av diplomer/pokaler for sportslige og andre innsatser.

Innsatspokal
Denne kan tildeles årlig til en utøver som har vist særlig god deltakelse i klubben eller på annen måte
bidratt til klubben og Karatens fremme. Klubben er ikke forpliktet på noen måte til å gjøre dette årlig.
Det gjøres kun når det er grunnlag for en ekstra oppmerksomhet.
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Årlige faste oppgaver
Dato/måned
Januar Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar
Februar/mars Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov
April Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen samt

enhetsregisteret (Brønnøysund).
Løpende Søke kommunale midler, sjekk med kommune for søknadsfrist
Januar Søke kommune om treningstider, sjekk kommune om søknadsfrist
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