Verksamhetsberättelse för 2020
Ordförandes summering av 2020
Ett nytt år har gått och det är dags att summera året som har varit. År 2020 blev ett år vi hade
inte kunnat föreställa oss skulle bli som det blev. Ett år som helt och hållet styrts av ett virus,
Covid-19. Förutsättningarna för vår träning påverkades av restriktionerna vilket ledde till
obefintlig tävlings- och lägerverksamhet under året. För att bromsa pandemin togs beslutet att
ställa in de nationella och internationella mästerskapen SM, EM och VM och World Games
sköts upp till 2022. Klubbar har fått dra ner på sin verksamhet, utomhusträning erbjöds och
den digitala världen gjorde sitt intåg.
Ett försenat årsmöte kunde genomföras digitalt i juni som blev det längsta mötet jag har på
alla mina 20 år deltagit i.
SvJJF:s styrelse har under året haft digitala möten varje månad, en fysisk träff under
sommaren i Värnamo och en digital konferens under hösten. Den huvudsakliga frågan som
har berörts under året är hur vi bäst organiserar oss och hur vi kan driva en framgångsrik
tävlingsverksamhet.
Många av styrelsens diskussioner har berört hur jujutsu ska bli ett starkt varumärke och hur vi
kan göra tävlingsverksamheten mer attraktiv.
Vår ekonomi är knaper i jämförelse med andra idrotter inom RF, kostnader kan lätt sticka
iväg och det är en utmaning att få ekonomin att räcka till. I år har vi inte haft så mycket
kostnader p.g.a. uteblivna aktiviteter och vi har investerat i en ny matta som finns för utlåning
till klubbarna.
SportRådet initierade en fysisk träff på Bosön kring vår tävlingsverksamhet där styrelsen,
domarRådet och landslagsledningen var inbjudna. Det blev en viktig träff för jujutsu och min
förhoppning är att vi kan fortsätta med träffarna för att sträva mot samma mål och föra dialog
med varandra med de olika delarna som finns inom tävling.
Som invald internationell representant för Sverige har jag deltagit på samtliga möten, vilka
har skett digitalt. Mötena har främst berört hur vi bäst kan hantera tävlingarna om läget kring
covid-19 fortsätter. JJIF:s internationella session i december genomfördes digitalt där alla
kontinenterna var representerade med drygt 30-tal röstberättigade.
Läget idag är att vi inte riktigt vet vilka konsekvenser pandemin kommer att ha på vår idrott
och när vi kan helt återgå till vanlig träning och tävling. Min förhoppning är att vi kan behålla
våra medlemmar efter pandemins effekter.
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Det jag vill särskilt lyfta fram som ordförande är att vår verksamhet huvudsakligen styrs
ideellt. För att hålla verksamheten igång krävs engagemang, tid och en viss passion för
jujutsun. Jag vill därmed ge en eloge till alla de positiva krafterna som vi har och som gör det
möjligt med vår verksamhet till barn, unga och vuxna. Vi vill sträva framåt och behöver alla
de ideella krafterna och ett engagemang för att göra det möjligt.
Låt oss nu blicka framåt mot 2021 med hopp om att kunna återgå till att kunna träna
tillsammans igen utan restriktioner och fortsätta med det goda arbetet vi gör tillsammans för
att utveckla vår idrott!
Isabelle Sarfati
Ordförande

Organisation
Federationens årsmöte hölls digitalt pga pandemin 31 maj 2020.
Styrelsen har bestått av Isabelle Sarfati (ordförande), Johan Pettersson (sekreterare),
Nico Christoforidis (kassör), Cicci Nyström (vice ordförande), Jonatan Dagnå (ledamot),
Mikael Bengtsson (ledamot), Anna-Lena Löf (ledamot), Henrik Wendel (suppleant) och
Berit Hornwall (suppleant).
Styrelsen har genomfört 12 möten varav ett fysiskt tvådagarsmöte i juli i Värnamo.
Under året har arbetet bedrivits i ett antal råd/grupper nämligen: Landslaget, Sportrådet,
Domarrådet, Föreningsrådet, Ungdomsrådet och Utbildningsrådet. Ansvariga har utsetts för
följande område: Parajujutsu, Kommunikation och Internationell verksamhet.

Landslaget
Landslagscoacher för junior och senior i Fighting och Ne-Waza: Fredrik Widgren och Joakim
Vistam.
Para Ju-Jutsu: Roger Berger och Duo: Isabelle Sarfati.
Året för landslaget startade med Combat Camp i Eslöv 3-5 januari där sparring med flera av
Europas landslag skedde för 7:e året i rad. Rob Haans ledde lägret med flera instruktörer från
Europa och vår tidigare landslagsstjärna Linda Lindström.
Vid årets första internationella tävling i Hamburg deltog både seniorer och juniorer från flera
olika klubbar runt i landet. Landslagets fighters presterade bra och fick prova på att möta
motstånd i världseliten. Glädjande var att fler unga atleter presenterade sig Internationellt och
att de kom från flera klubbar i landet. Fina presentationer från representanter från b.la
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Göteborg, Stockholm och Värnamo. Flera av deltagarna ser ut att kunna få representera
landslaget under nästa år.
Under resterande år så har tyvärr tävlingarna varit inställda p.g.a. Covid-19 så årets fokus har
varit att hålla igång atleterna ändå och att hitta motivationen. Vi har under året arbetat med
online utbildning där vi anlitat Rob Haans att via Zoom ha möten med landslaget. Där har vi
gått igenom filmade sekvenser från atleternas träning och på så sätt kunna arbeta med
tekniken. Vi har arbetat med svagheter och styrkor samt strategi. Lärdom har varit att det är
ett mycket bra sätt att kunna följa fler atleter över landet och kunna ge feedback. Vi kommer
att utveckla tekniken hur vi ska använda det för att förbättra träning och kontakt för
landslaget.
I augusti så kunde vi ha ett läger i Nacka där Fredrik Widgren höll i träningen. Eftersom läget
med Covid-19 fortfarande var ovisst så kunde många som behövde resa inte komma
dit. Lägret var ändå en bra samling för de som var med och det känns att vi saknar att träffas.
Joakim Vistam har under året varit på utbildning/planering på Bosön i SB & K regi
Landslagstöd X. Möte med Helena Hugosson som samordnare och flera landslagscoacher från
underförbunden. En satsning från SB & K som heter prioriterade idrottare. Innebärande för
jujutsun att fyra stycken atleter är med på gemensamma samlingar med de andra
underförbundens prioriterade idrottare. Där genomförs träning och tester. En del har skett på
hemmaplan och några tillfällen i mindre grupper.
Alla coacher i landslaget var med på Sportrådetsplaneringsmöte på Bosön med representanter
från Styrelse, sportråd, domarråd, utbildningsansvarig och landslag.
Under hösten så slutade Fredrik Widgren som coach i Landslaget p.g.a. av nytt arbete och
svårt att lägga den tiden som krävs för att hinna göra det som krävs.
Året har avslutats med träning i mindre grupper och där atleterna får ta ett stort ansvar på sin
hemmaklubb. En sista test på Bosön med SB & K den 27 dec gjordes med fina resultat.
Planering och arbete med nästa säsong är igång och vi siktar på att utveckla landslaget och har
VM i Abu Dhabi i nov 2021 som främsta mål. Förhoppningsvis så kommer tävlingarna igång
så vi hinner förbereda oss och ta ut ett bra lag i god tid innan.
För duons del har 2020 byggt på att försöka motivera och jobba med aspiranter till landslaget.
P.g.a läget med Covid-19 och de restriktionerna FHM infört har ett planerat läger i Göteborg
skjutits upp till 2021. Digital träning har erbjudits och Växjö jujutsuklubb har deltagit vid två
tillfällen innan stränga restriktioner återinfördes.
Paralandslaget deltog på Combat Camp i januari och har därefter fått ställa in sina planerade
aktiviteter under året. Ett samarbete med Österrike har påbörjats och kontakt med en klubb i
Norge har skett som visat intresse för verksamheten.
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Sportrådet
Sportrådet har bestått av följande representanter: Cicci Nyström (sportchef t.o.m. mars 2020)
Karl Dahlgren (sportchef fr.o.m. juni 2020), Mikael Sehlstedt, Sofia Billger, Henrik Wendel
och Jonatan Dagnå.
Tyvärr har inga svenska mästare kortats under året. Coronasituationen satte stopp för SMveckan i Luleå och vårt planerade SM. Även senare SM-planer 2020 och det SM som var
planerat till SM-veckan 2021 i Borås fick ställas in av samma anledning. För 2021 är planen
att arrangera SM i Herrljunga senare under året. En ansökan om att vara med på SM-veckan i
Piteå 2022 har skickats in.
Inför 2020 var planen att öka antalet tävlingar genom lokalt arbete i distrikten. Dessa planer
grusades dock av coronavirusets framfart. I juni månad tog Karl Dahlgren över som
ordförande för Sportrådet efter Cicci Nyström som haft uppdraget sedan 2017.
Under sommaren och hösten har utvecklingsarbete genomförts med fokus på att skapa
gemensamma mål för hela tävlingsverksamheten. Under en helg augusti samlades 14 personer
på Bosön för att diskturera tävlingsverksamheten och staka ut vägen framåt. Närvarande var
delar av Sportrådet, landslagsledningen, domarrådet och styrelsen. Arbetet fokuserades på
analys av nuläget och på att identifiera utvecklingsområden. Flera styrkor och möjligheter
identifierades bl.a. att vi har ett starkt landslag, många klubbar och ledare med hög kompetens
och en idrott som är publikvänlig. Ökat samarbete och ökad kommunikation internt var två
faktorer som ansågs centrala; de närvarande var eniga i att vi behöver förbättra oss inom dessa
områden. Vi identifierade små ekonomiska resurser och ledares tidsbrist som två
återkommande utmaningar både på förbunds- och klubbnivå. Ökad profesionalism var en av
lösningarna som diskuterades och som vi såg även skulle kunna underlätta för de ideellt
engagerade.
En målhierarki för tävlingsverksamheten har tagits fram av Sportrådet, Domarrådet,
landslagsledningen och styrelsen.
Syfte
Tävlingsverksamheten ska bidra till SvJJF genom att…
…erbjuda utövarna en utmaning utöver träningen.
…förena klubbar genom gemensam struktur.
…skapa kontaktyta gentemot omvärlden.
Vision
Svensk Jujutsu – Världens bästa
Huvudmål
• Vi ska få fler tränande, tävlande & klubbar
• Vi ska skapa evenemang och möten
• Vi ska utveckla ledare
• Vi ska ha ett starkt landslag
• Vi ska ha högklassiga profiltävlingar
• Vi ska kvalitetssäkra och utveckla vår tävlingsidrott
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Utifrån dessa mål kommer vi fortsätta vårt arbete för att förbättra tävlingsverksamheten. På
sportrådets agenda framöver finns bl.a. rekrytering till sportrådet och framtagande av en
arbetsgrupp för SM samt fortsatt arbete med utvecklingen av våra distrikt.
Karl Dahlgren
Sportchef, Svenska Jujutsufederationen

Domarrådet
Domarrådet har under 2020 bestått av:
Janet Smedberg (ordförande), Emil Gustafsson (ledamot), Niclas Sjöberg (ledamot) samt
Jonas Elfving (ledamot)
Domarrådet har under året haft 1 fysiskt möte och 2 digitala möten samt kontinuerlig kontakt
via telefon, epost och messenger.
Nationell verksamhet
Regler
Under året har vi uppdaterat vårt regelverk. Vi har även tillsammans med Sportrådet tagit
fram ett förslag till arrangörsreglemente.
Utbildning
Under året har vi haft 2 utbildningstillfällen för domare,
Newaza-licenskurs i Umeå, 1 godkänd deltagare.
C-licenskurs i Umeå, 2 godkända deltagare.
Övriga utbildningstillfällen och domarträffar har blivit inställda relaterat till smittorisk Covid19.
Vi har under året undersökt möjligheten till att digitalisera delar av våra utbildningar och i
december påbörjade vi arbetet med att ta fram ett förslag till sekretariatsutbildning
tillsammans med Kenny Friman.
Internationell verksamhet
De flesta internationella tävlingar har varit inställda under året relaterat till Covid-19, därmed
har Sverige inte haft några representanter från den svenska domarkåren.
JJIF har under den första delen av året uppdaterat det internationella regelverket där Sverige
varit aktivt delaktig i processen. Detta genom att vi lämnat och fått gehör för förändringar i
nämnda regelverk, vilket innebär att det internationella regelverket nu har närmat sig det
Svenska.
Domarrådet har under året varit representerade (Jonas Elfving) i den internationella
arbetsgruppen som tagit fram riktlinjer för digital tävling.
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JJIF har uppdaterat sina uttagningskriterier för domare till Grandslam turneringar som tex
Paris Open, Europeiska Mästerskapen samt Världsmästerskapen.
Janet Smedberg
Ordförande Domarrådet

Föreningsrådet
Föreningsrådet avvecklades i juni och ett Utbildningsråd tillsattes istället.
Följande föreningar beviljades medlemskap under året:
Stark IF
Falu Ju-jutsuklubb
Bromölla Jujutsuklubb
Hörby Kampsportsklubb
IF Torsås Budokan
Beslut har fattats om flera lägerbidrag, dessa har tyvärr inte kunnat genomföras pga av
pandemin.

Ungdomsrådet
Under året har vi planerat för att genomföra ett barnläger och erfarenhetsutbyte mellan
barninstruktörer. Vi hade planerat genomföra ett sådant under 2020, vilket inte var möjligt.

Utbildningsrådet
I juni inrättades ett utbildningsråd som ersätter Föreningsrådet och Ungdomsrådet. Styrelsen
har under hösten diskuterat möjligheten att erbjuda medlemsklubbar digitala utbildningar
inriktad både på träning och tävling.
Under det halvår som följt sedan årsmötet har federationen etablerat kontakter med SISU och
andra utbildningsorganisationer. En plan för vilka utbildningar som det finns mest behov för
håller på att tas fram.
Jonatan Dagnå
Ordförande Utbildningsrådet
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Parajujutsu
Verksamheten har under året varit som all övrig verksamhet begränsad. Ambitionen från
styrelsen är att genom vår ansvarige för parajujutsu Roger Berger erbjuda stöd till
medlemsklubbarna i hur de kan hålla träning för målgruppen.
Roger Berger
Ansvarig Parajujutsu

Kommunikation
Arbetet med att uppdatera och sprida nyheter på vår hemsida och sociala medier har pågått
fortlöpande.

Internationellt
Som invald nordisk representant inom JJIRC, jujutsu representative internationell Committee,
har Sverige genom Isabelle Sarfati deltagit på samtliga möten JJEU och JJIF har kallat till
under året. JJEU har under året haft fyra digitala träffar som huvudsakligen har berört hur vi
kan driva tävlingsverksamheten utifrån covid-19. Trots förhoppning om att kunna genomföra
tävlingar, blev resultatet att samtliga mästerskapen och internationella tävlingar ställdes in. En
öppen internationell duotävling anordnades digitalt.
JJIF genomförde årets session digitalt och det blev ett drygt 6 timmar långt möte med 32
röster från världens alla hörn. Den stora diskussionen under mötet var ett förslag JJIF hade
kring avgifter för att delta i mästerskapen VM, EM och godkända rankningsgivande tävlingar.
Andra punkter som berördes under mötet var bl.a. olika förslag på mindre ändringar i
tävlingsreglementet, året som gått, nya föreskrifter för Anti-Dopping, etc. Australien
godkändes även som ny medlem inom JJIF. Tävlingskalendariet för 2021 diskuterades och det
som blir möjligt framöver utifrån läget med covid-19.
JJIF hade ett extrainsatt möte veckan innan jul där vi diskuterade ett regelverk för digitala
möten samt digital votering. Efter en över tre timmar lång diskussion kunde rösta igenom det
nya regelverket som möjliggör digitala möten.
SvJJF har under året erhållit projektstöd från RF för kvinnliga representanter för
internationellt arbete. Det beviljade stödet på 35.000kr per år beviljades för 2020 och 2021.
Under året har en redogörelse skickats in som har godkänts av RF.
Projektets mål är att:
• få fler SF att ha en internationell strategi
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• Öka andelen kvinnor bland de svenska representanterna
• få fler SF att genomföra konkreta insatser kopplat till good governance.
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