Til alle klubbens medlemmer.

Nytår 2020/2021

Til start, skal der lyde et rigtigt godt nytår til jer alle sammen.
Året 2020 har været et specielt år på mange måder og for mange mennesker, og også for
Vordingborg Karate klub, hvor året startede som det plejer, men sluttede absolut ikke på samme
måde.
Denne nytårshilsen skal ikke omhandle Corona, for det tror jeg at vi alle er ved at være godt trætte
af at blive påmindet om, men mere om hvad klubben det forløbne år har tænkt og gjort samt
hvordan vi ser VKK i 2021.
Og alligevel.
I marts måneds lukkede Danmark ned, og det var også noget som Vordingborg Karateklub måtte
forholde sig til. I en periode måtte vi helt stoppe undervisningen, hvilket medførte at vi ikke
længere kunne tilbyde den træning og det fysiske samvær, som vi alle jo selvfølgelig ønsker os.
Det var ikke kun gældende for vores klub, men også for mange andre foreninger.
Men hvor længe det ville det vare, det var der ingen der kunne fortælle os på det tidspunkt.
Der blev etableret videoer så vores elever kunne træne lidt derhjemme, men det var ikke noget
som klubben instruktører og bestyrelsesmedlemmer havde erfaring med, og som vi derfor skulle
lære undervejs.
Ligeledes havde vi også et forbund (IOGKF) som vi skulle forholde os til, så det var for os ikke bare
at gå i gang med en videoproduktion på trods af et ønske fra flere forældre.
Derfor gik der også et stykke tid inden de første videoer kom ud til medlemmerne, og vi er stolte af
de resultater der faktisk blev skabt.
Da Danmark forsigtigt åbnede op igen, kunne vi begynde at træne på nogenlunde samme vis som
tidligere, dog med afstand, afspritning , opdeling af hold og her til sidst mundbind, som for nogen
har været en stor udfordring.
Men det hele er ikke kun dårligt.
Det siges at ”intet er så skidt at det ikke er godt for noget” og det gør sig også gældende for VKK,
for de udfordringer vi har haft pga. Corona og det faktum at vores medlemstal har været dalende
de sidste mange år, så har bestyrelsen benyttet udfordringerne konstruktivt ved at tænke i helt nye
baner og tilrettelægge sit arbejde på en helt ny måde.
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Grundlæggende kan det siges at bestyrelsen nu har fastlagt nogle helt specifikke mål og
retningslinjer for klubben.
Det være sig:
• Sociale mål
• Sportslige mål
• Karatefaglige mål
• Mål for marketing og organisation.
Men vigtigst af alt, har bestyrelsen i VKK arbejdet hårdt på at finde ud af hvordan vi kan skaffe flere
medlemmer til klubben, bibeholde de medlemmer vi allerede har, for jo flere medlemmer vi er på
hvert hold, jo sjovere er det at træne og jo flere gange kan man rokere under træningen og lære af
hinanden.
Vi vil i 2021 også favne bredere således at de elever der ønsker at konkurrere mere i kata og
kumite, også bliver tilgodeset og kan få prøvet kræfter med andre klubber
Vi vil i den forbindelse arbejde på at udøvere følges sammen både til og fra stævnerne for at ryste
holdet sammen til et Team og gøre det endnu sjovere for alle at deltage.
For at klubben kan erhverve sig de kompetencer der skal for at nå de mål der er sat for VKK i 2021
og årene frem, har VKK meldt sig ind i DGI, som vi mener har de idrætsfaglige konsulenter og den
ballast der skal til for at hjælpe os på vej i den valgte retning, også når det gælder tværfaglig
instruktør uddannelse, organisationsudvikling, reklame og marketing så vi kan få de bedste
instruktører og være endnu mere synlig i lokalområdet og i folks bevidsthed.
I efteråret 2021 er VKK vært for DM i Goju Ryu Karate (IOGKF). I 2017 var vi tilsvarende vært for det
store nationale stilartsmesterskab. Det var en stor succes for IOGKF som forbund og os som klub.
Med den oplevelse i bagagen og den store opbakning fra medlemmer og forældre til at hjælpe
med, så er vi overbeviste om, at også DM vil blive en succes og være god reklame for klubben
bredt set, herunder også i medier og lokalsamfundet.
Alt det vil vi gerne fortælle mere om på Generalforsamling 2021, der holdes torsdag 25. februar
2021 i DGI Huset, hvis Corona-restriktionerne til den tid tillader det.
Så alt i alt, ser vi bort fra de udfordringer som 2020 har budt os, så har 2020 også betydet at VKK i
2021 vil fremstå som en langt stærkere og mere fokuseret klub end vi har været de foregående år.
Vi kan næste ikke vente med at komme i gang.
Her til sidst, vil Bestyrelsen benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til alle medlemmer, for
med jeres fortsatte kontingent indbetalinger i 2020 , og på trods af de færre undervisningsdage, at
støtte op om jeres klub. Vi lover at kompensere for dette i 2021.
Endnu engang, godt nytår
Bestyrelsen i VKK
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