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ORDFÖRANDE  HAR  ORDET  

Kära Jujutsuka, vi har nu lämnat 2015 bakom oss och det är dags för mig som ordförande att försöka 
summera det gångna året. Styrelsen fick en tuff start när två valda ledamöter valde att kliva av sina 
uppdrag i federationsstyrelsen. De två valda suppleanterna fick kliva in i styrelsearbetet på en gång, 
som ordförande tycker jag att de tog sitt uppdrag på största allvar och har varit aktiva i styrelsens 
arbete.  

Styrelsen har under det gångna året förbättrat rutinerna för internkommunikation, här har styrelsen och 
rådsordförandena gjort stora framsteg men än är jag som ordförande inte helt nöjd. Det gläder mig att 
fler föreningar har anslutit sig, eller startat upp jujutsuverksamhet som de väljer att lägga under 
Svenska Jujutsufederationen. Även här finns det mycket mer att göra för att bli ännu attraktivare att 
tillhöra oss. Det är bra att nya föreningar ansluter sig och att verksamheten breddas, men man får inte 
heller glömma bort gamla föreningar. Här vill jag passa på att lyfta fram Kalmar Budoklubb som 
firade 50 år, starkt jobbat och ett stort grattis! 

Den stiloberoende verksamheten har ökat sitt utnyttjande av budgetutrymmet och verksamheten börjar 
långsamt öka sin omfattning inom Federationen. Bekymmersamt är att inte fler föreningar kontaktar 
Federationen för att få ekonomisk hjälp vid arrangemang. I frågan är jag mycket självkritiskt och 
ställer mig frågan HUR styrelsen ska kunna arbeta med frågan på annat sätt. 

Det jag som ordförande känner mig extra stolt och nöjd med under det gångna året är att vi har sjösatt 
den nya domarutbildningen. Jag glädjes även åt våra tävlingsframgångar internationellt, både i jujutsu 
(JJIF) och kempo. Det visar att vi har många duktiga utövare och ledare i vårt jujutsu-land. Tack vare 
dessa har vi återigen fått mycket publicitet i massmedia, mycket tack vare SB&Ks informatör 
Jonathan Broberg.  

Det känns bra att lämna 2015 års bokslut som visar en budget i balans. En anledning till detta är att vi 
har haft en kontinuitet på nyckelposterna som är ekonomiskt ansvariga, både i styrelsen och inom 
råden.   

 



  

  

  
  
  
  

Verksamhetsberättelse  2015  

	  
	  
	  
	  

  
  
  
Svenska Jujutsufederationen   Org.nr: 802450-7835 
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
  
kontakt@jujutsu.se  
 

Ännu ett verksamhetsår har haft sin gång och det är dags att vända blad, än är 2016 är ett oskrivet blad 
som vi ska skriva tillsammans. Låt oss minnas 2015 som ett bra år för svensk jujutsu, det är nu upptill 
oss vad som kommer att skrivas i verksamhetsberättelsen för 2016. Tillsammans kan vi se till att det 
blir ett ännu bättre år! 

Jesper Kedjevåg 
Ordförande Svenska Jujutsufederationen 

 

 

Styrelsen  2015 
Jesper Kedjevåg (ordf.) 
Nico Christoforidis (kassör) 
Cicci Nyström (sek) 
Jennie Brolin (vice ordf.) 
Isabelle Sarfati 
Tobias Back (avgick 2015-03-28) 
Johan Pettersson (avgick 2015-03-28) 
Sara Holm (suppleant gick i för Johan Pettersson) 
Hamid Fazeli (suppleant gick in för Tobias Back) 

Styrelsen har förutom årsmötet samt det konstituerande mötet haft 9 protokollförda möten via Skype 
samt ett fysiskt möte i Värnamo den 12-13/9-15. 

 

 

Nya  klubbar 
Genarp Kampsportförening 
Piteå Jujutsuklubb  
Ljungby Ju-jutsu klubb 
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Stilövergripande  verksamhet  

Övriga utmärkelser 
Fredrik Widgren, har för andra gången tilldelats Svenska Spels och RF:s 
Elitidrottsstipendium. 
Kalmar budoklubb 50 år 

 
Hall  of  Fame  
Martin Ingholt valdes in i jujutsuns Hall of Fame 
Isabelle Sarfati valdes in i jujutsuns Hall of Fame 

 

Läger  

Combat  Camp  2015 
Det stilövergripande lägret Sweden Combat camp genomfördes för tredje gången i 
samarbete med vårt svenska landslag. Lägret arrangerade även en internationell domarkurs 
i regi tillsamman med JJEU.  

Federationsläger  med  John  Gage  
Svenska Jujutsufederationen arrangerade ett läger för alla stilar med Kyoshi John B Gage 
helgen 7-8 mars 2015 för de pengar som överförts från den upplösta Björn Hornwalls 
Minnesfond. Detta var det fjärde lägret med en instruktör från en japansk ju-jutsustil, 
denna gång i Kalmar. Lägret lockade ett 60-tal deltagare.  
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Övrigt  

Jujutsu-gymnasium  

Projektet Jujutsu-gymnasium är slutfört. Procivitas kommer till hösten ta emot de första eleverna på 
Jujutsu-gymnasiet. Ett stort tack till Rob Haans som har drivit frågan åt Svenska Jujutsufederationen.  

 

Sportrådet  
Roger Grimmer (Ordförande),  
Jonatan Askesjö,  
Lars Karlsson,  
Karl Dahlgren  

Sportrådet har genomfört 4 möten (3 st via konferens samtal). 

Ur Sportrådets verksamhets beskrivning: “Sportrådets mål är att bygga upp en organisation med bred 
förankring, stort nätverk, geografisk och stilmässig spridning och högt förtroende” 

Vi har genomför en kurs i vårt digitala tävlingssystem (EuroJudo) med Bas van Wel från 
Nederländerna. Vi har även öppnat vår webbportal, och påbörjat arbetet för att harmonisera alla 
anmälningar till JFL genom denna portal.  

Sportrådet har genomfört en revidering av kvalsystemet till SM för att ge fler möjligheten att placera 
sig inför SM. 

Tagit in en ny medlem, Karl Dahlgren som kommer arbeta med informationsflödet från Sportrådet ut 
mot klubbarna.  

Tagit beslut om att subjektiva priser inte ska delas ut i JFL, alla ska tävla om priserna på lika villkor.  
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JFL-tävlingar  
JFL2 Herrljunga 
JFL3 Värnamo 
JFL4 Dalby Jujutsu Open 
JFL 1 Nacka (Första deltävlingen i säsongen 2015-16) 

 

SM  i  Örebro  
För andra gången arrangerade Svenska Jujutsufederationen sitt mästerskap under SM-veckan som 
arrangeras av RF i samarbete med SVT. Mästerskapen uppmärksammades av såväl lokala medier men 
även rikstäckande.  

Årets arrangemang direktsändes på SVT play. 

Herrar -62kg 
1. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) 
2. Patrik Andert, Eskilstuna Budoklubb 
3. Claes Gååse, Dynamix Köping 

Herrar -69kg 
1. Erik Nilsson, SKIFT, Sollentuna 

2. Adam Billger, Shindo, Göteborg 
3. Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) 
 
Herrar -77kg 
1. Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF 
2. Arvid Alm, IKSU, Umeå 
3. Philip Larsson, Herrljunga SJJ 
 
Herrar -85kg 
1. Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF 
2. Johan Segertoft, Linköpings Budoklubb 
3. Björn Johansson, JJK Samurai 
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Herrar +94kg 
1. Andreas Jansson, Gävle JJK 
2. Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb 
3. Zeb Rydberg, Karlstad Kampsportförening 

Damer -55kg 
1. Johanna Hamberg, Dynamix Köping 
2. Frida Tullsson, Linköpings Budoklubb 
3. Lily Li, IKSU (Umeå) 

Damer -62kg 
1. Isabelle Vistam, Nacka Dojo IF 
2. Tove Widén, Göteborgs JJK 

Duo mix 
1. Malin Persson & Ronnie Stålebring, Göteborgs JJK 
2. Simon Sjödin & Theo Wijk, Växjö JJK 

Roger Grimmer 
Sportchef 

 

Internationell  verksamhet  
För fjärde året i rad representerades Sverige av federationens ordförande Jesper Kedjevåg på 
kongresser inom JJEU och JJIF. Det har varit något turbulent internationellt. Dels flyttades VM till 
Thailand efter ett bombdåd i Tunisien. Flytten till Thailand gjordes delvis efter påtryckningar från 
Sverige, som vill se ett annat land som arrangör, även om det skulle innebära dyrare kostnader för 
många nationer. För att stärka sin position internationellt kommer SvJJF arbeta för att få in en 
representant i JJIF styrelse.   
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EM  Almere,  General  Assembly  JJEU  
Jesper Kedjevåg och Cicci Nyström representerade Svenska Jujutsufederationen på plats. JJEU fick en 
ny kassör Michael Korn (Tyskland).  

VM  Bangkok:  Extra  Ordinary  General  Assably  JJIF  
Jesper Kedjevåg och Cicci Nyström representerade Svenska Jujutsufederationen i Bangkok. Svenska 
Jujutsufederationen gjorde en avsiktsförklaring att söka för VM 2018. 

Jesper Kedjevåg 
Ordförande 

 

Landslaget  

Coacher: 
Duo/ Isabelle Sarfarti 
Newaza/ Paul Persson 
Fight/ Rob Haans, Joakim Vistam 
Förbundskapten/ Michael Kuntz 

Under 2015 ha landslaget deltagit på EM i Nederländerna, JVM i Aten och VM i Thailand vilket 
resulterade i: 

EM  
Ett guld (Jennie Brolin, Kraftverket) 
Ett Silver (Max Hederström Linköpings JJK) 
Fyra brons (Helena Edfeldt JJK Samurai, Diana Kajic Halldén JJK Samurai, Fredrik Widgren Nacka 
Dojo, Malin Persson och Ronnie Stålebring Duo mixed, Göteborgs JJK) 

Landslaget tog medaljer i samtliga discipliner. 
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JVM 
Två guld (Arvid Axelsson, JJK Samurai och Isabelle Vistam, Nacka Dojo) 
Ett silver (Dennis Bill, SKIFT) 

VM 
Ett guld (Helena Edfeldt Samurai JJK) 
Två silver (Diana Kajic Halldén, Samurai JJK, Malin Persson och Ronnie Stålebring Duo mixed, 
Göteborgs JJK) 
Två Brons (Fredrik Widgren och William Seth Wenzel både Nacka Dojo) 
En femte plats (Isabelle Vistam, Nacka Dojo) 
En sjunde plats (Max Hederström, Linköpings BK) 

Sverige hamnade på 8:e plats i Nationsrankningen! 

 

Det genomfördes även flera landslags läger under året och landslaget organiserade Combat Camp 
Sweden för tredje gången. 

Det blev ca 220 deltagare från 8 olika nationer; Landslagen från Tyskland, Österrike, Holland, 
Belgien, Danmark, Frankrike, Norge, Sverige deltog. 

Delar av laget åkte även på internationella träningsläger (Tyskland) för att utvecklas och får bättre 
sparring innan VM, vilket resulterade i framgångarna på VM. 

Med de framgångarna på VM medföljde även ett stor media intresse vilket gav Jujutsun mycket 
reklam. (Om vi hade köpt motsvarigt exponeringsutrymme i medier skulle det uppskattningsvis ha 
kostat 600 000 – 800 000:- , källa Jonathan Broberg informatör SB&K) 

SVT visade rörliga bilder på Sportnytt, Radiosporten hade en live intervju med Helena, de stora som 
de mindre dags och kvällspress hade det som nyhet på deras nätutgåva eller i pappersform. 
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Återigen visade det sig att landslaget är svenska jujutsuns mest effektiva ”reklampelare”. 

Michael Kuntz  
Förbundskapten 

 

Domarrådet  
Emil Gustafsson (ordf.) 
Niclas Sjöberg  
Jonas Elfving  
Cicci Nyström 
 
Året som gått har varit mycket produktivt och fullt med aktivitet förutom en hel rad med tävlingar 
inom JFL så har våra internationella domare varit flitiga utanför Sveriges gränser.  
 
Vi har tillsammans med landslaget varit representerade på EM,VM, Paris Open & German Open. Men 
även på Balkan Open och Haugesund Open hade vi domare på mattan. 

Niclas har varit i Norge och utbildat domare i Newaza.  

Dessutom har vi fått två nya internationella domare med B Continental-licens (Cicci Nyström och 
Janet Smedberg). 
 
Ett nytt regelverk har tagits fram under året och nu gäller 4.1, detta har varit ett omfattande arbete som 
Jonas, Niclas och Emil jobbat med under stora delar av året. Ett helhetsgrepp har tagits för att få ett 
mer homogent regelverk samt göra det ännu enklare att arrangera tävlingar.  
 
På utbildnings fronten har flera utbildningar hållits och även här har det skett större förändringar med 
ett helt nytt utbildningssystem som sjösatts där även newazan har fått en egen kurs i vår 
utbildningsstege. 

Emil Gustafsson 
Domarrådet 
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Ungdomsrådet  
Under året blev ungdomsrådet verksamt efter att ha varit i vila. Styrelseledamot Sara Holm tog på sig 
uppgiften att höra av sig till lämplig kandidat och frontfigur till rådet. Emellertid var intresset under 
året svagt. Under året skapades en mailadress till rådet, som Sara tills vidare förfogar över. 
Information om att tips och idéer kan mailas in till ungdom@jujutsu.se spreds via federationens 
hemsida. Vidare skapades en Facebookgrupp vid namn Ungdomsverksamhet inom jujutsu dit alla som 
sysslar med ungdomsverksamhet är välkomna.   

Sara Holm 
Ungdomsrådet 

 

Föreningsråd  
Föreningsrådet har saknat representant under året och rådets uppgifter har varit fördelat på styrelsen.   

 

 


