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Instruktørens funktion i Vordingborg Karateklub 
 
Overordnet ansvar for eget hold og uddannelse af assistenten.   
 

Administrativt: 

 Er ansvarlig for at nye elever er meldt ind efter endt prøveperiode. 

 Er ansvarlig for at elverne får erhvervet sig det nødvendige udstyr (gi, handsker mm.). 

 Er ansvarlig for at eleverne bliver tilmeldt gasshukuer, gradueringer, stævner  mm. 

 

Ansvar for eleverne: 

 Er ansvarlig for at eleverne udvikler sig teknisk.  

 Er ansvarlig for at eleverne tilegner sig nogle færdigheder. 

 Er ansvarlig for at skabe en social ånd for holdet. 

 Er ansvarlig for forskellige træningsmæssige mål herunder: 

1. pensumtræning for den enkelte grad. 

2. træning fra gasshukuer. 

3. stævnetræning mm. 

 

Ansvar i forhold til assistenten: 

 Overordnet ansvar for at assistenten lærer og forstår sin nye rolle. 

 Vejleder og støtter assistenten i læreprocessen omkring instruktørens rolle. 

 Sørger for at assistenten får afprøvet færdighederne i praksis (opvarmning og undervisning). 

 At assistenten deltager i arrangementer vedrørende klubben. 

 At assistenten bliver tilmeldt kurser (efter forudgående aftale med chefinstruktøren). 

Ansvar i forhold til klubben: 

1. Overholder etiketten. 

2. Sørge for at de øvrige medlemmer af VKK også overholder etiketten og at være 

forgangsmand for en korrekt opførsel. 

3. Viderefører den rette ånd. 

4. Man ER et forbillede. Ved at fungere som instruktør rykker man op i hierarkiet. Herved 

vægter ens ord pludselig meget, og man skal tænke over, hvad man siger, og hvordan man 

leverer et budskab. 

5. Man er medansvarlig for et godt klubmiljø, og at klubben kører på bedste vis. 
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6. At man deltager i arrangementer og videreuddanner sig herunder: 

 Gasshukuer (mindst én gang årligt). 

 Stævner som coach/dommer (mindst én gang årligt). 

 Kurser. 

 Børneweekender. 

 Andre sociale tiltag mm. 

7. Sørge for at klubben er pæn og ryddelig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


