
Landslagskriterier 

Landslaget kommer att delas in i tre stycken olika kategorier.  

Kategori 1: är Landslaget som representerar Sverige på mästerskap VM och EM samt EOC, 

World Games. För att bli uttaget till kategori 1 måste man ha tagit medalj på en kategori 1 

tävling eller på minst 3 kategori 2 tävlingar på samma säsong. Det kan vara fler personer i 

samma klass. De som tillhört landslaget i juniorsamanghang börjar som kategori 2 som 

senior. Är man kategori 1  och byter viktklass börjar man om i kategori 2. Klarar man inte minsta krav 

i kategori  1 går personen ned  till kategori 2. 

Kategori 2:  i Landslagsgruppen är de som tävlar på de utvalda tävlingar både nationellt och 

internationellt. Det ska vara flera personer i de olika klasserna. Ungefär som 

fotbollslandslaget där gruppen består av 40 personer men 11 plus avbytare är med på 

landskampen. Du är med på federationens hemsida och får landslagskläder.    

Kategori 3: är Bruttotruppen: De som är 1,2 och 3:a i alla klasser i Sverige kommer att bjudas 

in till landslagets bruttotrupp. De kommer att träna med de som är uttagna i 

landslaget/landslagsgruppen på läger och kommer att kunna använda landslagsledningens 

hjälp i träning. Ledningen hjälper till med coachning om möjligt. De som är med i 

bruttotruppen konkurerar med tidigare landslagstrupp om plats till mästerskap, men betalar 

och sköter bokningar själv, de får inte landslagskläder.  

Rankingpoäng: 

EM-VM-WG-Combat Games och EOC: ) 1:a plats 10 poäng, 2:a plats 7 poäng och 3:e plats 5 poäng 

(kategori  1 tävlingar) 

Internationella tävlingar (utvalda) ) 1:a plats 5 poäng , 2:a plats 3 poäng och 3:e plats 1 poäng 

(kategori 2 tävlingar)  

SM:  1:a plats 5 poäng , 2:a plats 3 poäng och 3:e plats 1 poäng (kategori 2 tävling)  

Svenska tävlingar (utvalda) 1:a plats 3 poäng , 2:a plats 1 poäng och 3:e plats 0,5 poäng  (kategori 3 

tävlingar) 

Uttagning till mästerskap 

Landslagsledningen väljer ett femtal starka tävlingar i kategori 1 och 2 varav man ska ta medalj på 

minst 2 st av dem.  

Exempel:  

I en klass har man 2 personer: person A är redan i kategori  1 och B är från kategori 2:  

Efter de 5 uttagningtävlingarna är resultatet:  person A ett silver och ett brons  och person B har 

vunnit tre brons.  Alla på kategori 2 tävlingar.  



Person A har klarat kraven för uttagning till  VM (2 medaljer) 

Person B har klarat krav för uttagning till kategori 1 ( 3 medaljer) och är på¨samma nivå som person A 

inför nästa säsong.  

Vinner person B  1 medalj på en kategori 1 tävling och 2 medaljer på en kategori 2 tävling, har person 

B  klarat båda kraven på en gång! Kategori 1 och VM. I så fall är det upp till landslagsledningen till att 

besluta vem som får åka på nästa mästerskap. 

Landslagsledningen tar i slutändan ut laget till mästerskap där hänsyn skall tas till landslagets 

ekonomi  och möjlighet att få atleter från närliggande sporter att tävla och bidra till ju-jutsuns 

utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


