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Overordnede målsætning og formål for Kofukan Karate Ballerup 
 
KOFUKAN KARATE BALLERUP's formål er via foreningen og det sociale fællesskab, at 
optræne medlemmer i karate. I karate tilstræbes at udvikle etikette, selvkontrol, viljestyrke 
og korrekt optræden, hvilket er særdeles vigtigt for at lære karate. Den dybere mening 
med karate, er en opnåelse af både fysisk og psykisk stabilitet og harmoni, der giver 
velvære, således at karate, til forskel fra mange andre sportsgrene, bliver af stor værdi i 
udøverens daglige liv, og dermed til større gavn for foreningen og det sociale 
engagement. Som en naturlig del af karatetræningen lægges vægt på optræning af 
kondition, styrke, smidighed og stabilt åndedræt. 
 
 
MÅLSÆTNINGER 
I forbindelse med planlægning for 2010-2011, har bestyrelsen i Kofukan Karate udarbejdet 
følgende målsætninger for klubben og dens virke for fortsat at holde fokus på talent og 
elite udviklingen. 
Disse er at betragte som konkrete tiltag der understøtter klubbens overordnede formål, 
således som de er beskrevet i vedtægterne. 
 
Der er udarbejdet målsætninger for følgende områder 
 

• Bestyrelsen 

• Sportslig udvikling 

• Instruktører 

• Klubben 

• Økonomi 

• Forældreudvalget 

• Kommunikation 
 
 
BESTYRELSEN 

• Bestyrelsens målsætning er at fastholde karate-traditionerne og Dojo-kun. Vi vil 
balancere vores arbejde mellem at vedligeholde de eksisterende rammer og 
samtidig skabe nye muligheder for klubben.  

• Det er bestyrelsens opgave at være katalysator for den træningsmæssige, sociale 
og personlige udvikling af klubben og dens medlemmer. 

• Bestyrelsen ønsker en åben dialog og kommunikation af bestyrelsesarbejdet. 

• Bestyrelsen tilstræber en sammensætning hvor alle klubbens interessenter er 
repræsenteret. 

• Bestyrelsen ønsker at lette de administrative opgaver med fokus på udvikling og 
integration af klub-modul.dk og kofukan.dk 

• Bestyrelsen udarbejder retningslinier for klubbens rammer og regler gældende, 
bestyrelsen, instruktører, medlemmer og udvalg. 

• Bestyrelsen udarbejder en årsplan med tilbagevendende administrative rutiner for 
at være på forkant.  
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SPORTS UDVIKLING 
Kofukan karate ønsker at udvikle både bredden og eliten. Vi ønsker at vokse 
medlemsantallet med 10 % i 2010 og de følgende år. 
Med udgangen af 2010 er målsætningen at have 

• Min. 1 landsholdskæmper 

• Min. 2 medaljer ved DM for seniorer 

• Min. 1 medalje ved DM for juniorer 

• Min. 3 medaljer ved DM for kadetter 
 

- Der etableres en sportslig målsætning for alle på klubbens konkurrence hold for et 
år ad gangen og revideres løbende. 

- Klubbens talenter og boblerne tilbydes introduktion til konkurrence karate. 
- Der søges om Team Ballerup støtte for udvalgte talenter. 
- Der udpeges en overordnet turneringsansvarlig og en sportschef. 
- Kadetter, juniorer og seniorer bør deltage i min. 2 internationale stævner om året. 
- Børn skal deltage i så mange stævner som muligt, dog skal instruktører sikre at de 

først deltager når de er sportsligt og mentalt klar. 
- Der skal afholdes 1 årligt åbent seminar med instruktør(er) udenfor klubben. 
- Sundhed, ernæring og mental udvikling igennem foredrag i klubben af eksterne 

foredragsholdere. 
 
 
INSTRUKTØRER 

• Alle klubbens instruktører skal have gennemgået DKarF licensinstruktør 
uddannelse. 

• Det tilstræbes, at alle instruktør kandidater har fungeret som instruktør-assistent i 
12 måneder. Instruktør assistenter bør minimum være 3. kyu. 

• Alle klubbens instruktører skal bestå licensinstruktør kursus seneste 12 mdr. efter 
start som instruktør assistent. 

• Alle klubbens assisterende instruktører skal består en Kofukan instruktørprøve 
(teoretiske og praktisk del) for at bliver Kofukan instruktør.  

• Alle instruktører’s straffetest og børneattest er godkendt af bestyrelsen  

• Bestyrelsen forventer og støtter at instruktører deltager i de af chefinstruktøren 
udpegede instruktørkurser, seminarer etc. 

• Bestyrelsen stræber efter at anerkende, værdsætte og synliggøre det frivillige 
arbejde klubbens instruktører udfører. 

• Instruktør udviklings samtaler udføres 1 gang årligt i første kvartal. 
 
KLUBBENS FACILITETER 
Dojo’en skal altid fremstå renlig, ryddelig og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
Bestyrelsen skal inden 1. april 2010 have udarbejdet en overordnet plan for renovering af 
de eksisterende klubfaciliteter. 
Bestyrelsen skal inden udgang af 2010 have udarbejdet en overordnet plan for 
klubfaciliteter der understøtter den planlagte vækst af medlemmer og vækst i klubbens 
aktiviteter. 
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ØKONOMI 
Bestyrelsen støtter med følgende i 2010 for talent og Elite: 
Klubbens konkurrence hold for talenter støttes med 15.000 kr. i 2010 
Klubbens Elite Teamballerup Projekt støttes med 5000 kr. af klubbens samt sponsorer 
som fortsat er i forhandling. 
 
FORÆLDRE UDVALGET 
Et nyt forældreudvalg etableres med henblik på at støtte op omkring klubaktiviteter og 
stævner. Udvalget består at frivillige forældre med børn der dagligt træner i klubben. I 
Forældreudvalget vælges en formand som tager kommunikationen med klubben 
bestyrelsen. 
 
KOMMUNIKATION 
Bestyrelsen fastsætter retningslinier for den daglige kommunikation internt og eksternt. 
Alle beslutninger/retningsliner/procedurer skrives i en klubhåndbog/klubbens hjemmeside, 
som er tilgængelig for klubbens medlemmer.  
 
  
 
 
 


