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Verksamhetsberättelse för 2018 

Jujutsufederationen har haft en omfattande verksamhet under 2018. Vi kan se att många 

föreningar satsar på att arrangera träningsläger i flera olika stilar och inriktningar. Vi har 

hämtat hem många medaljer i olika internationella tävlingar. Tävlingsåret avslutades med en 

stor succé med Jujutsu VM i Malmö, Sverige. Ett mycket lyckat arrangemang som vi kan vara 

stolta över. Sverige som jujutsunation står sig mycket stark! 

Medlemsutveckling  

Medlemsantal 2017 kontra 2018. Vi har inte fått uppgifterna från SB&K än.  

Landslaget  

Coacher: 

Duo/ Isabelle Sarfarti 

Newaza/ Martin Ingholt 

Fight/ Rob Haans, Fredrik Widgren 

Förbundskapten/ Michael Kuntz 

 

Under 2018 ha seniorlandslaget deltagit på EM i Polen och VM i Malmö vilket resulterade i: 

EM  

Två guld (Fredrik Widgren och William Seth Wenzel, Nacka Dojo) 

Ett Silver (Linda Lindström, Nacka Dojo) 

En brons (Arash Hadiha, Söderskogs IF)) 

 

VM 

VM 23/11 – 25/11 i Malmö blev en succé. 

Ett guld (William Seth Wenzel - 85 kg fighting) 

2 Silver (Linda Lindström - 49 kg fighting, Maxine Thylin- 62 kg newaza) 

5 Brons (Arash hahida- 56 kg fighting, Fredrik Widgren och Jonas Lund - 77 kg fighting. 

Mikael Marffy +94 kg newaza och lagtävlingen). 

55 länder, med ca. 550 fighters deltog. 

Största skrällen var att Sverige tog brons i lagtävlingen genom att slå ut stornationen Ryssland 

och regerande världsmästaren Belgien. 

2 guld i Parajujutsu (Mike Malmer och Jenny Österhall). 

 

Juniorlandslaget hade deltagit på JVM i Abu Dhabi. 

 

Ett guld (Emma Lette, Nacka Dojo) 

Ett silver (Madeleine Örenmark , Nacka Dojo) 
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Juniorer har deltagit i Junior EM / Bologna 26/10-28/10-2018.  

Emma Lette guld U21 -70 kg 

Ella Jacobsen silver u 18 -70 kg 

Lovisa Schmidt brons u18 - 57 kg 

 

Det genomfördes även flera landslags läger under året: 

Combat Camp Sweden, en dags läger i Nacka, ett läger i Frankrike på 4 dagar tillsammans 

med Frankrike och Belgien, ett läger med Martin Lidberg och ett uppladdningsläger i 

november i Malmö. 

Delar av laget åkte även på internationella träningsläger på eget bekostnad (Slovenien, 

Grekland) för att utvecklas och får en bättre sparring innan VM. 

Seniorer tävlade på Paris Open 

Två guld (Fredrik Widgren, Arash Hadiha) 

Två Brons (William Seth Wenzel, Linda Lindström)) 

Både seniorer och juniorer tävlade i Gelsenkirchen / German Open vilket resulterade i total 14 

medaljer! 

Seniorer:  

Guld (Fredrik Widgren, Martina Gramenius ( NKC), Linda Lindström) 

Silver (Jennie Brolin/ Kraftverk) 

Brons (William Seth Wenzel, Jonas Lund (SöderskogsIF) 

Juniorer: 

Fyra Guld (Emma Lette, Ella Jacobssen, Kumla, Elias Djeghab, Skift), Nisse Lindberg, Nacka 

Dojo. 

Tre Brons (Elias F. Ingholt, NKC, Lovisa Schmidt, Madleine Örenmark, båda Nacka Dojo. 

Framgångar på tävlingar ha resulterat i medialt uppvaktning via SVT, Radiosporten, olika 

tidningar och sociala medier. 

Michael Kuntz 

Förbundskapten 
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Sportrådet  

Cicci Nyström, Jonathan Askesjö, Karl Dahlgren, Mikael Sehlstedt, Jonathan Dagnå,  

Sofia Billger, Isabelle Sarfati och Henrik Wendel. 

 

Sportrådet har haft 4 möten via Skype samt ett fysiskt möte under Combat Camp.  

Dessutom har fler möten och samtal förts i arbetsgrupperna som bildats under året. 

 

Följande grupper har bildats under året:  

”Övergripande Tävlingsverksamhet”, ”SJJL”, ”SM” samt en grupp ”Stödfunktion för alla 

delområden” som jobbar som hjälp med exempelvis information och kommunikation på 

hemsida, Facebook osv.  

 

Under året har Sportrådets Utvecklingsmodell antagits och godkänts av SvJJF:s styrelse.  

 

Svenska Jujutsuligan (SJJL) 

Nybro, Örnsköldsvik samt Nacka stod som arrangörer för deltävlingarna i SJJL under 2018. 

 

2018 års vinnare i Svenska Jujutsuligan: 

JJ Fighting / Damer Senior Elit / -70 kg: Lovisa Schmidt, Nacka dojo IF 

JJ Fighting / Herrar Senior Elit / -69 kg: Karl Dahlgren, IKSU (Umeå) 

JJ Fighting / Herrar Senior Elit / -77 kg: Henrik Larsson, SKIFT (Sollentuna) 

JJ Fighting / Herrar Senior Elit / -85 kg: Elias Djeghab, SKIFT (Sollentuna) 

JJ Fighting / Herrar Senior Elit / +94 kg: Jacob Andersson, Nacka Dojo IF 

JJ Newaza / Herrar Senior Elit / -69 kg: Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)  

JJ Newaza / Herrar Senior Elit / -77 kg: Paul Grönborg, Nacka Dojo IF 

JJ Newaza / Herrar Senior Elit / -85 kg: Oscar Alsing, Nacka Dojo IF  

JJ Fighting / Pojkar U18 Elit / -69 kg: Erik Hallberg, Eskiltuna budoklubb 

JJ Fighting / Flickor U18 Elit / +70 kg Astrid Rubensson, SKIFT (Sollentuna) 

  

SM i Skellefteå 

 För femte gången arrangerade Svenska Jujutsufederationen sitt mästerskap under SM-veckan 

som arrangeras av RF i samarbete med SVT.  

För första gången fick vi en halvtimmes direktsändning av finalpasset i SVT1. I SVT Play 

kunde man följa en timmes direktsändning av finalpasset. 

Mästerskapet uppmärksammades åter igen av såväl lokala som rikstäckande medier.  

 

2018 års vinnare av SM:  

Herrar -62kg Karl Dahlgren, IKSU (Umeå)  

Herrar -69kg Adam Billger, BK Shindo (Mölndal) 
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Herrar -77kg Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF  

Damer -55kg Johanna Hamberg, Dynamix Köping 

Damer -70kg Sofie Björklund, IKSU (Umeå) 

 

Cicci Nyström  

Sportchef 

 

Domarrådet  
Domarrådet har under 2018 bestått av: Janet Smedberg (ordförande), Emil Gustafsson 

(ledamot), Niclas Sjöberg (ledamot) samt Jonas Elfving (ledamot). 

Domarrådet har under 2018 haft tre övergripande målsättningar: 

● Uppdatera utbildningarna med ett tydligt utbildningsmaterial samt att förtydliga mål 

och krav för våra utbildningar. 

● Bredda toppen bland våra internationella domare så fler domare blir uttagna för 

internationella mästerskap. 

● Utbilda fler nationella A- och B-domare. 

 

Domarrådet har även varit aktiv i verksamheten som bedrivits under Utvecklingsprojekt 2018 

(UP18) vilket har varit ett samarbete mellan IKSU och NKC med målsättning att se över våra 

tävlingsstrukturer. 

Nationell verksamhet 

UP18 

● Ny tävlingsstruktur med större fokus på regional verksamhet än tidigare. 

● Nytt regelverk (4.2) ligger nu för godkännande under Kampsportsdelegationen. 

● En tolkningsguide som arbetsinstrument för domare, coacher och utövare. 

 

Utbildning 

Ny utbildningsplan för domare har tagits fram med syfte att ge en bredare regional bas av 

domare för att bättre kunna genomföra den nya tävlingsstrukturen med regionala tävlingar. 

Tydligare regler för ’återaktivering’ av licenser (d-domare). 

Uppdaterade utbildningar för C- och B-domare, anpassade efter det uppdaterade målen enligt 

utbildningsplan. 

Under året har det erbjudits 4 utbildningstillfällen för domare, 

A-licens kurs, inställd pga inga deltagare.  

B-licens kurs i Umeå 28/1 samt i Nacka 13/10, med totalt 6 godkända deltagare.  

C1-licens kurs i Örnsköldsvik 15/9, med 4 godkända deltagare. 
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Internationell verksamhet 

Svenska Domarkåren har under året varit representerade på: 

Europeiska mästerskapen i Polen (Daniel Norrgård Darelli, Janet Smedberg),  

Europeiska Junior mästerskapen i Italien (Jonas Elfving, Cicci Nyström),  

Världsmästerskapen i Sverige (Niclas Sjöberg, Jonas Elfving, Janet Smedberg), grandslam 

turneringen Paris Open samt Danish Open.  

Domarrådet har genom den information som spridits under dessa tävlingar samt via de 

tekniska internationella möten noggrant följt förändringarna inom den internationella 

tävlingsverksamheten inom både JJIF samt JJEU. 

Det är enormt glädjande att Sverige idag kan visa upp en stark internationell domarkår med 7 

domare som kontinuerligt blir uttagna till Internationella mästerskap. 

Janet Smedberg 

Ordförande Domarrådet 

 

Kommunikation  

Under året har webbsidan gjorts om och optimerats för smartphones. Förbundets logo har 

förfinats för att fungera bättre för olika former av tryck och presentationer. En ny 

profilmanual för förbundet har arbetats fram. Förbundet har bl a tagit fran ett så kallat 

Dojocertifikat som går att beställa.  

 

Föreningsrådet  
 

Åtta nya föreningar har beviljats medlemskap i Svenska Jujutsufederationen: 

Lycksele Kampsport Förening 

Hayai Fighting Ju-jutsuklubb 

Forshaga Ju-jutsuklubb 

Griffin Kampsportförening 

Westfight IF 

Kalix Jujutsuklubb 

Frälsningsarméns Kampsportsklubb Malmö 

Fristad Dance och Fight Club 

 

Vi har stöttat fem föreningar med lägerbidrag på sammanlagt 23 000 kr under 2018. 
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Ungdomsrådet  

Under året har vi planerat för att genomföra ett barnläger och erfarenhetsutbyte mellan 

barninstruktörer. Vi hoppas kunna genomföra detta under våren 2019. 

 

Internationellt  
 

Styrelsen har haft som mål att närvara på de kongresser som hålls av JJEU och JJIF. Det är 

viktigt att knyta kontakter med andra länder för att kunna påverka de beslut som fattas. 
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