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Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och fastställs 

därefter av årsstämman och gäller för verksamhetsåret 2017. 

Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa 

förutsättningar för att nå de mål som råden sätter upp. Styrelsens mål är även att vara alla 

föreningar behjälpliga för att kunna utvecklas, oavsett stil och storlek. 

 

Medlemsutveckling 
Ett av Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska 

idrottsrörelsen. Styrelsen behåller målet från 2016 då det är ett långsiktigt arbete.  

● 10 000 medlemmar, år 2020 

● 200 föreningar, år 2020 

Ett steg i detta är att bjuda in till ett konvent varje år som har förenings vård som 

övergripande tema.  

Stiloberoende verksamhet 
Att fortsätta satsningen med stiloberoende verksamhet och hitta återkommande arrangemang 

där federationen är medarrangör. Här ser vi att Föreningsrådet har en viktig roll. Bland annat 

att se till att Federations aktiviteter inte krockar i kalendariet.  

Att förbättra och utveckla hemsidan (göra den mer levande och användarvänlig för 

surfplattor/telefoner). Samt att fortsätta med att sprida information via Facebook och utskick 

om arrangemang som sker inom Jujutsu.  

Fortsätta att stödja det internationella lägret Combat Camp, inklusive den internationella 

domarutbildningen 

Fortsätta med arrangera läger till minne till Björn Hornwall. 

Att rådsmedlemmar tillsätts och blir en självständig enhet under styrelsen såsom Domarrådet, 

landslaget och sportrådet. Därmed skulle aktiviteten öka i rådet och därmed den stil 

övergripande verksamheten inom Federationen.   
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Ungdomsrådet 
Att skapa stiloberoende utvecklingsplattformar när det gäller Workshops/seminarium om: 
 
Barnträning inom Jujutsu utifrån barnets förutsättningar 

- fysiologisk och psykologisk utveckling 
- RFs policy 
- våra Jujutsu system 

 
Vad kan vi göra för att 13-16 åringarna vill fortsätta?  
Hur jobbas det med övergång från barn- till vuxenträning i flera stilar t ex? 
 
Bjuda in personer som ger korta föredrag för att diskussioner skall triggas och försöka ta 
lärdom om hur andra idrotter har arbetat med motsvarande frågor. 
 
Adam Billger 
Ungdomsrådet 
 
 
Internationellt 
Styrelsen har som mål att närvara på de kongresser som hålls av JJEU och JJIF.  
 
 
Jesper Kedjevåg 
Ordförande 
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Landslaget 

Under 2107 kommer landslagsledningen att prioritera att börjar bygga ett starkt lag inför 
hemma VM 2018. Detta genom att tävla mera på internationella tävlingar än 2016 samt delta 
på flera inhemska och internationella träningsläger. 2017 prioriterade tävlingar kommer att 
vara VM, EM, WG. VM, German Open, Paris Open, Balkan Open, Dutch Open och Vienna 
Open. 

I nuläget ha vi en kvalificerad deltagare till WG 2017 (Fredrik Widgren) men har starka 
förhoppningar om att William Seth Wenzel efter hans starka insats på VM även kommer att 
kvalificera sig. Vi behöver dock avvakta till den 31/12 2016 för besked. 

Stilen newaza har tillräcklig med motstånd och sparrings partner i Sverige. På fighting sidan 
är det dessvärre inte så och landslagsledningen men det inledda samarbetet med Frankrike, 
Tyskland, och Danmark under 2016 har gett resultat och kommer att fördjupas under 2017. 
Detta gäller även Duo delen och där har vi redan bestämt ett läger i Österrike som är ledande 
nation i duon. 

Varje gren kommer att ha 6-7 landslagsläger under 2017 med sin respektive coach och två 
gemensamma internationella läger. Vid de respektive läger kommer det att inbjudas aktiva 
som är inte med i landslaget men som vill ta sig dit. Även juniorlandslaget ska delta i dessa 
läger. 

Det påbörjade arbetet med ett nytt U18/ U21 landslag har resulterat i att vid skrivande stund 
har 13 – 15 deltagare. Just nu ser det ut som att alla kommer kvalificera sig till U18/ U21 VM 
i Aten 2017. 

Landslagsledning kommer vara densamma som 2016. 

Michael Kuntz 
Förbundskapten 
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Sportrådet 
 

En bra tävlingsidrott 

Sportrådet ska ta fram en långsiktig plan för utveckling av tävlingsverksamheten i Sverige. Vi 

vill fortsätta driva utvecklingen av idrotten jujutsu och dess regelsystem. 

Tillsammans med tävlingsarrangörer och domarrådet vill sportrådet hitta en form på 

tävlingarna i Sverige som gör det enkelt att ta steget att börja eller fortsätta tävla för både barn 

och vuxna. 

 

Vi vill även underlätta för arrangörer genom att ta fram en gemensam plattform för tävling 

som gör att det är enkelt att arrangera tävlingar. Där ska det ingå lathund för 

tävlingsarrangemang samt anmälnings och tävlingssystem som ska vara samma för alla 

tävlingar. 

 

Ett högklassigt SM 

Sportrådet vill fortsätta höja kvalitén på SM. Ett första steg mot detta är att ta fram ett nytt 

enklare kvalsystem som säkrar att de bästa utövarna i varje viktklass är kvalade till SM. 

 

Sportrådet kommer fortsätta arrangera SM under SM-veckan eftersom det ger idrotten jujutsu 

en unik chans att synas för en bred publik. 

 

Federationen har ansökt om SM status för newaza och sportrådet avser att genomföra ett 

första newaza SM under 2017. 
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Väl fungerande organisation 

Sportrådets ambition är att ta fram ett strukturerat arbetssätt som underlättar kommunikation 

mot klubbar och tävlande. Beslutsvägar och ansvar inom sportrådet ska vara tydligt 

definierade. Beslut som påverkar tävlingsverksamheten ska fattas i samråd alla berörda parter. 

Detta tror vi kommer gynna tävlingsverksamheten genom att ge den en stark grund att stå på. 

 

Information 

Sportrådet vill ta fram informationsmaterial angående tävling i avsikt att locka fler klubbar till 

tävling samt att underlätta för tävlingsaktiva klubbar att informera om sin verksamhet. 

 
Roger Grimmer 
Ordförande Sportrådet 

 
 
 
Domarrådet 
Fortsätta med att utbilda fler domare och att få fler nya domare får döma mer. 
Domarrådet har även som mål att vidareutbilda de domare som är aktiva.  
 
Att fortsätta att skicka domare till internationella tävlingar, främst till EM, JEM, VM och 

JVM, när det finns domare som är nominerade från JJIF och JJEU.  

Emil Gustafsson  

Ordförande Domarrådet 

 


