
UTVECKLING AV TÄVLINGSSTRUKTUREN

Utvecklingsprojekt

Under 2017 och 2018 har Sportrådet och Domarrådet arbetet med att se över svensk jujutsus 
tävlingsverksamhet.

Behovet av förändring och utveckling har framförts av såväl klubbledare som coacher och tävlande. 

De förändringar som gjorts och som planeras har siktet inställt på tre huvudsakliga mål:

1. Tillgodose målgruppernas intressen och behov
2. Förenkla för tävland
3. Förenkla för arrangörer

1 Sportråd och domarråd



Några viktiga föresatser

● Klubbledare ska kunna uppmuntra alla barn att tävla och veta att tävlingen är utformad för att 
barnen ska ha roligt, få träffa kompisar och utvecklas

● Alla ska kunna prova att tävla redan efter en termins träning
● Alla klubbar ska kunna arrangera en tävling

Några konkreta konsekvenser av detta

● Domarens huvuduppgift under barntävlingar är att se till att barnen har en bra tävlingsupplevelse
● Olika tävlingsnivåer har tagits fram för att förenkla tävlingsarrangemang

UTVECKLING AV TÄVLINGSSTRUKTUREN
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Utgångspunkt i regelanpassningar för olika åldersgrupper och erfarenhetsnivåer

Grundtanken är att tävling för vuxna, rutinerade tävlande ska ske så likt det internationella 

regelverket som möjligt (i de aspekter som avser sportens utförande), medan anpassningar görs 

för barn, ungdomar och amatörer. Anpassningarna för barnen syftar till att göra det enkelt och 

tryggt att tävla och till att flytta fokus från resultat till utveckling. Klubbledarnas engagemang för att 

skapa utvecklande barnträning underlättas av att tävlingarna har samma mål.

Till grund för anpassningarna ligger Svensk Jujutsus utvecklingsmodell och RF:s anvisningar för 

barn- och ungdomsidrott.

Regelverk 4.2
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http://jujutsufederationen.se/utvecklingsmodell/
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Regelverk 4.2

Avvikelser jämfört med internationella regelverk

Ökad likhet mellan olika tävlingsgrenar planeras vilket inte alltid direkt motsvarar de 

internationella reglerna. Där ändringar planeras är vi säkra på att vi kan genomföra en 

internationell förändring eller så är vi övertygade om att förändringen redan är på väg.



Samsyn gällande reglerna = centralt för sportens utveckling

Att vi alla vet hur vår sport fungerar och ska bedömas, är viktigt för att utövarna ska kunna träna på rätt 

saker. Reglementet kommer därför att kompletteras med en Tolkningsguide som kompletteras löpande 

utifrån inkomna frågeställningar. Kontaktväg för att framföra regelfrågor till Domarrådet kommer också att 

tydliggöras.

Tolkningsguide
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Fortsatt utveckling

Vi vill ha fler aktiva och mer aktivitet! Här är några av de saker som är på gång.

● En arrangörsguide är under utveckling. Den kommer att innehålla checklistor, tips och info till 

tävlingsarrangörer.

● Federationskonto på Smoothcomp har lanserats

● Domarutbildningarna uppdateras

● Filmer som presenterar vår idrott är under produktion
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Mer än uppdaterade regler

http://jujutsu.smoothcomp.com/


Hör gärna av dig med frågor eller idéer

● Jonas Elfving, Domarrådet: Tel 0706430689

● Karl Dahlgren, Sportrådet: Tel 0735705715

Kontakt
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