
Verksamhetsberättelse 2017 

Ordförande har ordet 

Det känns stimulerande att summera 2017 års alla aktiviteter. Vi är en organisation som har en god 

kompetens inom många olika områden och med den bredden blickar vi ständigt framåt. Det är 

utveckling! Ingen vet egentligen vad framtiden har att ge men vi står väl rustade för morgondagens 

utmaningar. Det är väl också det som mitt ordförandeskap har handlat om att höja huvudet och 

blicka framåt. Vi i styrelsen har funnits med och påverkat beslut i olika forum för att skapa 

förutsättningar för en så bra verksamhet som möjligt. Detta skulle heller inte vara möjligt utan alla 

ideella ledare ute i landet.  

2017 så fick sportrådet en ny ordförande i form av Cicci Nyström som snabbt och kraftfullt tog tag i 

den jujutsu-liga vi har. Detta har resulterat i enklare regler och tydligare vad som gäller för våra 

tävlande och arrangörer. Sportrådet har jobbat nära domarrådet och landslaget och utgjort en bra 

kärna för att utveckla tävlingsverksamheten.  

Domarrådet har under året fått ny ordförande, Janet Smedberg som axlar rollen efter Emil 

Gustafsson. 

Ungdomsrådet har under året formats. Detta för att stärka det glapp i verksamheten där många 

föreningar tappar sina medlemmar. Förhoppningen är att ungdomsrådet ska väcka frågor och 

vägleda styrelsen till bra beslut så vi är en attraktiv idrott för ungdomar. Christian Hoffstedt är nyvald 

rådsordförande i ungdomsrådet och till sin hjälp har han Adam Billger.  

Mycket kan sägas om 2017 och en hel del arbete kommer från RF och Budo- & Kampsportsförbundet 

om vart svensk idrott är på väg. #Metoo kampanjen med idrottens uppror #timeout har haft en stor 

genomslagskraft som resulterar i att en arbetsgrupp med mig (Tobias Back) och flera andra 

kampsportare ska jobba fram riktlinjer för kampsporten. Detta kommer fortsätta in i 

verksamhetsåret 2018. Så en hel del har gjorts och en hel del återstår. Stort tack till alla er för 

förtroendet och ert goda arbete ni gör ute i föreningarna. 

 

Tobias Back 

Ordförande Svenska jujutsufederationen 

 

Styrelsen 2017 

Tobias Back (ordf.) 

Dick Pettersson (vice ordf.) 

Nico Christoforidis (kassör) 

JohanPettersson (sek.) 

Cicci Nyström  

Isabelle Sarfati 

Hamiz Fazeli 



Jesper Kedjevåg (suppl.) 

Jens Hogsander (suppl.) 

Styrelse har haft 12 st protokollförda styrelsemöten under 2017. 

 

 

Nya klubbar:  

Sörmlands Shintai Kempo förening 

Tamashigoe Dojo Kampkonst & Kulturförening 

Lomma Taekwon do klubb 

Shintai Kempo Kalmar 

Five Elements Klubb 

Gladius MMA IF Jujutsu 

Budoklubben Ninpo Varberg 

Södra Sandbys judoklubb 

 

 

Stilövergripande verksamhet: 

Utmärkelser: 

Under året har följande förtjänsttecken delats ut: 

Guld: Emil Gustafsson, Jesper Kedjevåg, Johan Pettersson, Ola Johansson, Henrik Andersson och 

Magnus Cederblad. 

Silver: Michael Kuntz, Jimmy Pettersson, och Magnus Knutström. 

 

 

Läger: 

Combat Camp 2017 

Det stilövergripnande lägret Sweden Combat camp genomfördes för femtegången i samarbete med 

vårt svenska landslag. 

 

Läger till Björn Hornwalls minne: 

Ola Johanson och Bertil Bergdahl arrangerade ett läger med japanen Atsushi Yamamoto i Daito Ryu 

jujutsu. Lägret genomfördes i Malmö i 30-31 oktober. 



 

Sportrådet 
Roger Grimmer (Ordförande t.o.m. 2017-03-25) 
Cicci Nyström (Ordförande fr.o.m. 2017-03-25) 
Jonathan Askesjö, 
Lars Karlsson, 
Karl Dahlgren  
Kenny Friman 
 
Sportrådet har haft 7 möten via Skype samt ett fysiskt möte i Jönköping. 
Under ett Skype-möte bjöds även Domarrådet in för diskussioner gällande tävlingsstruktur för barn- 
och ungdomar. 
Under året har bland annat ett nytt poängsystem i kvalet mot SM tagits fram, en strategisk plan för 
SvJJFs tävlingsverksamhet godkänts av SvJJFs styrelse.  
Fokus har legat på att hitta lösningar för att få fler medlemmar att tävla på olika nivåer samt att 
kunna träna med inriktning på tävling.  
Två läger har arrangerats på klubbnivå för att introducera tävling i klubbar som inte har den 
verksamheten idag.   
  
JFL-tävlingar 
JFL 1 Herrljunga 
JFL 2 Nybro 
JFL 3 Nacka 
  
SM i Söderhamn 
För fjärde gången arrangerade Svenska Jujutsufederationen sitt mästerskap under SM-veckan som 
arrangeras av RF i samarbete med SVT. Mästerskapet uppmärksammades av såväl lokala medier men 
även rikstäckande. 
2017 års arrangemang direktsändes på SVT play och i SVT1 visades ett sammandrag från tävlingen i 
”Vinterstudion” där även Fredrik Widgren och William Seth Wenzel blev intervjuade.  
 
2017 års vinnare av SM: 
Herrar -62kg 
Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) 
 
Herrar -69kg 
Erik Nilsson, SKIFT, Sollentuna 
 
 Herrar -77kg 
Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF 
  
Herrar -85kg 
William Seth Wenzel, Nacka Dojo IF 
  
Herrar -94kg 
William Seth Wenzel, Nacka Dojo IF 
  
Herrar +94kg 
Lars Karlsson, Linköpings Budoklubb 
 



Damer -55kg 
Lily Li, IKSU, Umeå 
 
Duo Herr 
Simon Sjödin & Theo Wik, Växjö JJK 
 
Cicci Nyström 
Sportchef 
 

Internationellt 

 

Landslaget 

Landslagsledning samma som 2016 förutom Paul Persson som avgick i januari. Martin Ingholt 

efterträda. 

Martin kommer även ta hand om newaza juniorer. 

 

Landslaget organiserade återigen Combat Camp med ca 220 deltagare från 9 olika europeiska länder 

( Sverige, Österrike, Frankrike, Tyskland, Belgien, Danmark, Polen, Norge, Holland) 

 

Återigen hamnade Landslags framgångar stort i media, 

Tex. vinterstudio, reportage om Fredrik och William i sportspegel 

 

 

Resultaten från EM 

Guld: Fredrik Widgren 

         William Seth Wenzel 

Silver: Max Hederström 

Brons: Jenny Brolin 

5:e plats: Jonas Lund 

 

WG 

Brons: Fredrik Widgren, William Seth Wenzel 

4: plats: Max Hederström 

 

JVM 



Guld: Fanny Seth Wenzel. William Seth Wenzel 

Silver: Emma Lette 

 

JEM 

Guld: Emma Lette 

Silver: Linus Nolbratt 

Brons: Lovisa Schmidt 

5:e plats: Kevin Christoforidis, Rasmus Nolbratt 

 

Landslagsläger: 

6 nationella 

1 Teambuilding läger till VM 2018 

 

Fredrik Widgren blev invalt i JJIF`s Athlete commity. 

 

Michael Kuntz 

Förbundskapten 

 

 

Domarrådet 

Janet Smedberg (ordf.) 

Emil Gustafsson 

Niclas Sjöberg 

Jonas Elfving 

Domarrådet har under året lagt fokus på kompetensutveckling för domarkåren, nationellt och 

internationellt. Vi har uppdaterat och vidareutvecklat utbildningsplanen för de nationella licenserna. 

Under året har vi erbjudit ett flertal domare att gå B-kurs vid två olika nationella tävlingar. 

 

Internationellt har vi skickat domare till Paris Open, World Games i Polen, German Open och till U18, 

U21 EM i Rumänien. 

 

Domarrådet har även fortsatt sitt arbete med att se över och uppdatera regelverket för tävling. 



 

 

Ungdomsrådet 

Christian Hoffstedt (ordf.) 

Adam Billger 

 

Ungdomsrådet har bestått av Christian Hoffstedt och Adam Billger. Rådet kom igång relativt sent på 

hösten och jobbar för att ta fram en arbetsplan till 2018. 

 

Christian Hoffstedt 

Ordförande ungdomsrådet 

Övrigt: 

VM-2018 jobbas för fullt med under 2017 med Michael Kuntz och Emil Gustafsson i spetsen. Ett 

arbete som pågått under hela 2017 och fortsätter givetvis in i kommande verksamhetsår.  

 


