
Stockholms Karateklubb   Räkenskapsår 2022.01.01-2022.12.31 
Org.nr: 802406-9349  Period 2022.01.01-2022.12.31 
  

Verksamhetsplan 2023 
 

Generell målplanering för verksamhetsåret 
 Öka medlemsantalet till 150 aktiva utövare med fokus på aktiva medlemmar kontinuerligt 

kommer och tränar 

 Söka bidrag hos kommunen/region och förbund – LOK-stöd, aktivitetsstöd mm. 

 Genomföra två graderingar, vår- och hösttermin 

 Arbeta för och uppmuntra fler medlemmar att åka på träningsläger, från 12 procent av 

medlemmarna från år 2022 till 22 procent år 2023 

 Upprätta och utveckla instruktörernas kompetens 

 

Tävlingar  

 4 februari – Shobu Ippon SM Helsingborg 

 25 mars – JKA RM, Baltiska Hallen i Malmö 

 14 oktober – JKA Cup Södertälje (preliminärt) 

 11 november – JKA Cup Lund 

Fler tävlingar kommer att offentliggöras senare under året och det kommer att skickas ut information 

om tävlingar till de grupperna som berörs av detta. Främst kommer Stockholms Karateklubb att 

fokusera på JKA tävlingar och lägga mindre fokus på WKF tävlingar under år 2023.   

Gällande eventuell sponsring för medlemmar som önskar tävla gäller sponsringen en tävling per 

termin med utgångspunkt ifrån kriterierna i SKK:s styrdokument ”SKK – Bestämmelser för resor och 

utlägg”.  

 

Träningsläger och instruktörskurser 
 27–29 januari – Danexamination och träning, 1–3 Dan, GAK Enighet i Malmö 

 18–19 februari – Jubileumsläger Haninge Budoklubb 50 år 

 Extra fokus på: 6–7 maj – JKA Spring Camp med Naka Sensei  

 Juli 2023 – Sommarläger GAK Enighet 

 Extra fokus på: 9–10 september – Zendokai International Camp i Halmstad 

 International Joint Training Camp Tokyo, Oktober 2023 

Fler träningsläger och instruktörskurser kommer att tillkännages senare under året när datum är 

offentliggjorda. Dock finna alltid möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom olika områden genom 

att gå kurser hos bland annat RF SISU eller Svenska Karateförbundet.  

Japanresa är planerad att genomföras 2023/2024 och har budgeterats i budgetplanen. Mer exakt 

kalkyl och information kring detta kommer att genomföras under verksamhetsåret. 

Klubben kommer att sponsra eventuella kurser och tränarutbildningar om en tränare önskar gå 

någon kurs. Vad gäller träningsläger kommer en budget läggas för träningsläger för året och 

bestämmelser kring eventuell sponsring av träningsläger för medlemmar finns att läsa i detalj i SKK:s 

styrdokument ”SKK – Bestämmelser för resor och utlägg”.   

 


