
Verksamhetsplan 2023. 
 
Iyasaka Aikidoklubb är en ideel förening som bedriver Aikido träning 
för barn och vuxna i vår egen dojo på Tavastgatan 26B, Södermalm samt i Enskedehallen. 
Våra lokaler på Tavastgatan hyrs av en Bostadsrättsförening. Tiderna i Enskedehallen hyrs av 
kommunen. 
 
Under 2023 siktar vi på att erbjuda våra medlemmar följande: 

- minst ett träningspass alla veckans dagar under vår- och hösttermin samt rikliga  
         träningsmöjligheter under sommar samt under jul- och nyårshelgerna.   

- 1 läger med inbjuden japansk lärare. 
- 1 läger med svenska Shihans alternativt inbjuden instruktör från Europa som kan fylla 

ett läger. 
- 2 Kyugarederingsläger 
- Minst ett Jo/Bokken-läger på Tavastgatan i syfte att både erbjuda våra medlemmar en 

djupare förståelse samt att stärka instruktörernas kunskaper på området 
- Ytterligare minst 4 endags-läger med i första hand egna instruktörer. 
- 3 Dangraderuingstillfällen 
- 1 läger-/träningstillfälle för barn-/ungdom i samarbete med annan klubb 

 
Vår löpande träningsverksamhet formuleras i det schema Dojocho tar fram och godkänns av 
styrelsen. Det formulerar våra mål i de olika träningsgrupperna. Undervisning enligt schemat 
genomförs av ett 20-tal instruktörer. 
 
All lägerverksamhet är väsentligt för Iyasaka, för att stärka och utveckla klubben. 
Lägerverksamheten är en stor del av instruktörernas utbildning och vidareutveckling. Läger vi 
själva arrangerar kan våra instruktörer ta del av utan kostnad. 
 
Under 2023 siktar vi på att genomföra följande föreningsstärkande insatser: 

- öka antalet medlemmar med minst 15% 
- genomföra olika PR-insatser så som: 

o hålla vår hemsida uppdaterad och relevant 
o affischering i första hand för att stärka verksamheten i Enskedehallen 
o insatser riktade mot företag i närområdet kring Tavastgatan med rabatter för 

deras anställda 
o kontinuerligt se över vilka sociala medier vi ska exponeras oss i och hur de ska 

användas 
- äska bidrag från Budoförbundet för en fortsatt tonårssatsning 2023. Denna satsning är  
      av stor vikt för att kunna skapa kontinutet samt föryngring i instruktörsgruppen. I  
      satsningen räknar vi med att genomföra div aktiviteter så som:  

                  resor till läger tillsammans med ansvarig från Iyasaka och 
               div utbildningar 
-     slutföra och presentera arbetet kring vårt långsiktiga strategiarbete     

 


