
Motion till Svenska jujutsufederationen årsmöte 22mars 2020 
  
Hanteringen av jujutsuns tävlingsverksamhet måste reformeras 
  
Vi anser att det finns ett behov av omfattande och djupgående förändringar och nytänk kring hanteringen och utvecklingen av jujutsuns 

tävlingsverksamhet för att jujutsun som tävlingsform skall överleva under det nya årtiondet. 
  
Trots jujutsulandslagets framgångar de senaste åren, visar utvecklingen att jujutsuns tävlingsverksamhet i Sverige sakta men säkert håller på att tyna 

bort: 
  
* I Sverige finns idag ca 10 föreningar inom jujutsufederationen som regelbundet bedriver tävlingsträning och har aktiva tävlande i de tävlingsformer 

som federationen har SM-status för, Ju-jutsu Fight och Duo.  
  
* Antalet aktiva tävlande inom Ju-jutsu i landet är inte fler än ett 60-tal, varav många dessutom är barn.  
  
* För den fungerande större tävling som finns, Nacka Dojos "Nordic Cup", gäller att en stor av deltagarna kommer från arrangörsklubben och endast 

deltar i denna tävling.  
  
Övriga tävlingsformer inom Ju-jutsu har motionären inga uppgifter om. Vi räknar inte med Newaza i sammanställningen ovan, tävlingsverksamheten i 

Sverige för Newaza i huvudsak drivs och hanteras av klubbar aktiva inom Svenska BJJ-förbundet. 
  
Trots den mörka utvecklingen vi ser just nu, finns det några ljuspunkter: 
  
* I norr finns Norrlandsligan och de 2-3 klubbar som kämpar på där. De har haft fördelen av att SM varit i norra Sverige de senaste 5 åren. 
* I väst finns ett utvecklat samarbete mellan 3-5 klubbar och i syd finns ett par aktiva klubbar.  
* Westfight bedriver ett mycket medvetet och aktivt promotionsarbete i syfte att utveckla och skapa intresse för tävling i Ju-jutsu bortom den egna 

klubben. WestFight arrangerar utbildning, prova på-verksamhet samt tävlingar över regionerna mitt, sto, väst, ost och syd. 
  
Problemet med dessa ansatser är att de sker på föreningarnas egna initiativ, och inte som en koordinerad Federationsaktivitet. Federationen har varit 

inaktiv och till synes oengagerad, och i vissa till och med indirekt försvårat för delar av verksamheten. 
  
För att inte jujutsun skall dö ut som tävlingsform i Sverige, anser vi därför att det behövs en radikal, omfattande och djupgående förändring av 

hanteringen tävlingsverksamheten, så att den växer och utvecklas inför framtiden. 
  
Motion:  
Att låta tävlingsverksamheten utvecklas på regional nivå. De aktiva klubbarna i regionen bildar tillsammans ett tävlingskollegium med tränare, 

tävlingsarrangörer, domare och tävlingsaktiva samt support som har till huvuduppgift att skapa aktivitet i form av träffar, läger, tävlingar, 

kursverksamhet osv tillsammans med SISU. 
  
Att införa en årlig kongress i april månad som hanterar alla delar av den nationella och internationella tävlingsverksamheten för den kommande 

säsongen juli-juni.  
Förslag för 2020 är att detta sker i Värnamo den 5 april. 
  
Att ett helt nytt system för domare tas fram där fler kan vara delaktiga till tävlingsverksamhetens.  Där alla som vill kan utvecklas i sin takt och rankas 

efter prestation. Alla domare och de som vill bli domare erbjuds en årlig fortbildning / utbildning. Målsättningen skall vara att alla tävlingsaktiva 

klubbar skall ha minst två domare. 
  
Att inga arvoden finns till domare förrän vi har fler än hundra tävlingsaktiva över 16år med tävlingskort under samma säsong. Arvoden på den nivån 

som styrelsen senast godkände endast kan betalas ut om tävlingen har fler än 300 startande. Det måste finnas rimliga ekonomiska förutsättningar att 

arrangera tävlingar och ändå ha låga startavgifter för de aktiva. Det blir inga tävlingar utan tävlande!!! 
  
Motionär 
Varbergs Kampsportsförening 
Mikael Bengtsson 
 


