
Motion till Svenska jujutsufederationen årsmöte 22mars 2020 
  
SM - Hur ett mästerskap har gått från årets viktigaste tävling till kanske om jag har råd och jag känner för det. En regional tävling i 

Holland är mycket mer intressant och kanske t.o.m. viktigare för en svensk som vill nå framgång och få tävla i riktiga mästerskap. 

Hur blev det så??? 
  
HISTORIA OCH BAKGRUND 
  
I Sverige har vi genomför SM i fight och duo sedan 1990. Under 90-talet så fanns det få klasser och många tävlande. Så många att 

ett SM för varje gren genomfördes vid olika tillfällen och plats. En pallplats på SM innebar en plats i landslagsgruppen. Vann du SM 

så var du nästa säker på att få representera SWE på mästerskap. En mer utförlig bakgrund kan presenteras på årsmötet. 
  
SM 2020 skall gå i Luleå ca30 mil från närmaste deltagare och över 100mil från huvuddelen av det tävlande (91mil från Nacka). Det 

kommer att kosta varje deltagare många tusen kronor att ta sig till mästerskapet. Få klubbar har råd att stödja sina aktiva med så stora 

pengar då det är en resurs som tas från den övriga verksamheten. Något stöd från federationen finns inte.  
  
2018 genomfördes VM i Malmö. Det var ett mycket framgångsrikt landslag som tog 10 medaljer inkl. parajujutsu och lag. 

Huvuddelen av laget har inte tävlat på SM och en del inte på många år. 
  
Att vara Svensk mästare är inte längre något som betyder något om man verkligen vill bli bäst i vår idrott! 

Vilka andra idrotter i Sverige har det så? 
  
2019 så missade ledningen att anmäla jujutsu till SM-veckan och ett öppet SM genomfördes i Lomma, Skåne. SM genomfördes med 

support av Westfight då inte federationens utsända inte behärskade tävlingssystemet Smoothcomp.  
  
Men tyvärr är det inte det ända som federationsledningen saknar kompetens inom.  
  
På SM i Lomma så deltog en 15åring! Där deltog även 16-17åringar. Men det fanns inga juniorklasser U18 utan alla tävlade i 

seniorklass. Hur kunde det bli så? 
  
Utdrag ur SJJF Protokoll nr 2, styrelsemöte 2019-02-04 
§ 26. Sportrådet. Anmälningssidan för SM 2019 är öppen. Styrelsen diskuterar möjligheten att ge Ella Jakobsen dispens för att kunna 

delta i SM 2019. Konstateras att reglerna medger deltagande från 15 år och ingen dispens behövs. 
  
Styrelsen fattar beslutet efter inrådan från sportchefen som hävdar följande; Deltagande på SM är för de som deltagit i tävling med 

seniorregler och det finns inget ålderskrav.  
  
Tyvärr stämmer det dåligt överens med svensk lag och internationella tävlingsregler! 
  
Regler som gäller aktiva inom JJIF  
(idrottens högsta internationella organisation) där Svenska jujutsu federationen ingår  
Från att man fyllt 16år får man tävla i U18 och U21 men ej i seniorklasser (+21år).  
Från man fyllt 18år får man tävla i U21 och seniorelit.  
Barn under 16år får EJ tävla i klasser med seniorregler eller med deltagare som är 16år eller äldre.  
  
Enligt barnkonventionen så räknas man som barn när man är under 18år. Det är svensk grundlag. Det är därför man inte får rösträtt 

förrän man fyllt 18år. Det är dock så att när man fyllt 16år så har man rätt att fatta avtal och det är det vi inom idrottsrörelsen går på 

när regler sätts för deltagande inom olika former. Kampsportslagen togs fram för att skydda de aktiva från onödigt våld mot huvudet 

och mot ledande inom idrott som vill nå framgång till vilket pris som helst. 
  
Kampsportslagen  
Eftersom en spelare räknas som senior det år han eller hon fyller 16 år anser delegationen att särskild hänsyn måste tas till dessa samt 

övriga spelare som inte fyllt 18 år för att deras framtida utveckling inte skall äventyras. 
  
Dessa regler finns för att skydda våra unga aktiva så de kan utvecklas till framgångsrika seniorer och inte 

slut som lovande men skadade juniorer. 
  
Vi måste sätta de tävlande i första rummet. Ingen tjänar på att barn utsätts för den belastningen som senior fight innebär. En lovande 

karriär kan få snabbt slut med förslitningsskador som man inte kommer tillbaka ifrån. Det tar år att bygga upp en kropp som håller 

för elitidrott. Vi kan ha Ungdoms SM U16 (14-15år), Junior SM U18 (16-17år). Då är man minst 18år när man kommer till senior 

SM. Dessutom kan vi ha masters SM +35år 
  
SM i Ne-waza är inget vi kan få tillstånd till då det redan finns ett SM i BJJ. Då BJJ och NW är samma idrott är det ett faktum! 

Årsmöte bör uppdra åt styrelsen att verka för ett samarbete med Svenska BJJ förbundet och få SM i Ne-waza att genomföras inom 

ramen för BJJ SM. Rent praktisk skulle det kunna funka som öppna klasser där bältesgraderna inte spelar roll utan bara vikt enligt 

JJIFs regelverk. Frågan om hur landslaget tas ut och ska fungera blir en förhandlingsfråga då det både finns mästerskap inom båda 

världarna. Ett samarbete inom jujutsufamiljen vinner alla på. 
  
Svenska jujutsufederation består av knappt 8000 medlemmar mindre än 10% är aktiva inom tävling. På vilket sätt gagnar SM 

huvuddelen av våra medlemmar och deras föreningar? 



  
Tävlingsverksamheten kan och ska vara en positiv kraft inom vår federation. För att den skall kunna vara det måste en stor del av 

våra medlemmar se det så. Det gjorde vi på 90-talet.  
Om ett SM genomförs på SM-vecka sommar, som har en halv miljon besökare och där möjligheterna att exponera sig med prova på 

aktiviteter och expon, så skulle det finnas möjligheter för hela federationen att synas. Alltså även de delar som inte har någon tävling 

i sin verksamhet. Besökarna på SM-veckan sommar kommer från hela landet och är idrottsintresserade och många vill prova på det 

som erbjuds.  
  
Motion:  
Att en tydlig plan för hur federationen gör SM till årets höjdpunkt för alla medlemmar oavsett om man själv är tävlingsaktiv eller 

inte. Framför allt måste det vara en tävling där landets bäst gör upp om medaljerna.  
  
Att federationen följer lagar och internationella regler när det gäller deltagande i SM och en utredning av SM 2019 och var det brast i 

hanteringen. 
  
Att årsmöte uppdrar åt styrelsen att verka för ett samarbete med Svenska BJJ förbundet och få SM i Ne-Waza enligt JJIFs regelverk 

att genomföras inom ramen för BJJ SM samt någon form av samarbete kring landslaget i ne-waza. 
  
Motionär 
Varbergs Kampsportsförening 
Mikael Bengtsson 
 


