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Fört vid möte i Kalmar med styrelsen för  
Svenska Budo & Kampsportförbundets Ju-jutsusektion 2005-09-24. 
 
Närvarande: 
Emil Gustafsson (ordförande), Dan Andersson (vice ordförande), 
Petra Fluor (kassör) och Niclas Sjöberg (ledamot), 
Martin Ingholt (Kamplandslagscoach). 
Frånvarande:  
Gunnar Hoffsten (sekreterare). 
 
 
§ 55 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§ 56 Val av mötessekreterare 
Niclas Sjöberg valdes till mötessekreterare. 
 
§ 57 Val av justerare 
Dan Andersson valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 58 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 59 Ekonomi 
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget där vi håller budget. 
Linda Lindström och Sara Svensson i landslagsgruppen får 1000 SEK i 
bidrag till tävlingen i Slovenien i oktober. 
 
§ 60 Rapporter 
Petra rapporterade från det senaste FS-mötet. 
 
Emil Gustafsson rapporterade att kontakter med BJJ klubbar i Sverige har 
tagits.  
Det har förts diskussioner om ett enhetligt BJJ tävlingsreglemente för 
Sverige, om det skall vara en gemensam domarutbildning mellan JJIF- och 
BJJ-domare och om tävlingar skall samordnas. 
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§ 61 Nya klubbar 
Neves BJJ IF, Malmö, Norrköpings Ju-Jutsuklubb Shogun IF och Lunds 
Brazilian Jiu-jitsuklubb har sökt inträde i sektionen. Om distriktet inte har 
något att invända hälsar styrelsen dem varmt välkomna. 
 
§ 62 U21 VM 
Det beslutades att skicka tre från landslaget till U21 VM i oktober. De tre är 
Johan Jorup (Linköpings BK), Marcus Eriksson (Nacka JJK) och Gustaf 
Nässén (Nacka JJK). Isabelle Sarfati anmäler deltagarna till German Open 
och  
U21 VM. Petra Fluor ordnar boendet. 
 
§ 63 VM 2008 
Sektionen söker folk för att planera och arrangera VM 2008. Det finns en 
ansökan på hemsidan. Det behövs en privatperson eller ett företag som kan 
jobba med sponsorsdelen. 
Dan Andersson, Daniel Petterson och Henrik Sandberg ordnar domare. 
Daniel Petterson kommer att vara bisittare till tävlingsledningen. 
Svenska domare som har endast nationell licens kontaktas för att vara 
sekretariatspersonal så att det blir ett flyt i tävlingen. 
 
§ 64 Gemensam landslagsklädsel 
Det har kommit in en förfrågan från kanotförbundet om en gemensam 
landslagsklädsel. Vi tackar nej pga. befintligt avtal med SBI. Emil meddelar 
Javier detta. 
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§ 65 Landslag 
Martin Ingholt rapporterade: 
Fysiken har ökat markant på landslaget sedan Martin Ingholt och Nico 
Christoforidis införde det nya uppföljningssystemet. Tyvärr är det en del 
skadeproblem i truppen. Det diskuterades hur den skadeförebyggande 
vården skall bli bättre och vi beslutade att ta in en föreläsare som pratar om 
detta ämne på nästa landslagsläger. 
Emil kollar upp med en sjukgymnast för landslaget. 
Den mentala träningen är svår och kostsam, därför läggs ett förslag till 
förbundet om att skaffa in en mental tränare till alla sektioner i SBKF. 
Emil Gustafsson gör en skrivelse om detta. 
Landslaget har startat ett utbyte med Svenska judolandslaget. 

§ 66 Tävling 
Det kommer att åka en del tävlande till Slovenian Open men det är inget 
samorganiserat. Sverige skickar inga domare till denna tävling. 
Till German Open/U21 VM kommer vi ha en organisation enligt följande: 
Isabelle Sarfati tar emot anmälningarna och Petra Fluor ordnar boendet. 
Landslagscoacherna kommer åka och Sverige skickar tre domare: 
Hans Brändström, Daniel Petterson och Niclas Sjöberg. Dan Andersson åker 
som officiell person. 
 
Till Dutch Open den 10/12 rekommenderar landslagsledningen de tävlande 
att åka. Dan kommer att titta över vilka domare som kan åka. 
 
Dalafighten hålls den 22 oktober. 
 
§ 67 Inkomna ärenden 
Förfrågan från handikappssamordnaren Mike Wall behandlades. 
Petra Fluor svarar på mailet. 
Förfrågan från Nacka JJK angående U 21VM och bildandet av en elitserie 
har svarats på. Emil Gustafsson fortsätter hålla kontakten mellan sektionen 
och Nacka. 
Förslag på ändring av texten under avdelningen ju-jutsu på hemsidan har 
inkommit från Mike Wall. Niclas Sjöberg går igenom den nuvarande texten 
och förslaget. Därefter görs en uppdatering av texten. 
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§ 68 Övriga ärenden 
Vi har slutit avtal med SBI som löper över 2006. 
Domararvordena beslutades att differentieras. Se bifogat förslag. 
Minnesanteckningarna från domargruppsmötet den 6 september gicks 
igenom, godkändes samt lades till protokollet. Se bifogad minnesanteckning.
  
Sektionen kommer att be Daniel Pettersson inkomma med ett 
kostnadsförslag för att bygga upp en databas för tävlingslicenser och 
domarregister.  
 
Swedish Open 2006 behöver en arrangör. En annons kommer att läggas ut 
på hemsidan. 
 
§ 69 Nästa möte 
Nästa möte är ett telefonmöte den 24 oktober kl.21.30. 
Nästa möte där vi träffas hålls i Varberg den 27 november. 
 
§ 70 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
____________________    ____________________ 
Niclas Sjöberg     Dan Andersson 
 
 


