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Verksamhetsberättelse för 2019 

2019 är över och nästan ett år har gått som ordförande. Det har varit ett intensivt och 

händelserikt år. 

SVJJF har haft ett framgångsrikt tävlingsår med flera internationella topplaceringar för 

seniorer, juniorer och parajujutsu. Våra tävlanden har gjort imponerande insatser på den 

internationella arenan, likaså våra coacher. 

Inom Parajujutsu är vi världsledande och en förebild för de andra länderna. 

Flera av våra tävlanden har uppmärksammats i media och genom reportage på TV. Det är bra 

marknadsföringen för vår idrott. 

Att driva landslaget med ständigt ökade kostnader innebär också att prioriteringar behöver 

göras samtidigt som de stora mästerskapen blir alltmer kostsamma. Trots det har vi lyckats 

prestera på topp i en allt starkare internationell konkurrens. 

Under året har vi även fått fler aktiva svenska domare internationellt.  

Det är glädjande och känns bra inför framtiden. 

Flera inom landslagsledningen har tyvärr beslutat att lämna sina poster efter tio aktiva år. 

De som lämnar oss är förbundskapten Michael Kuntz och landslagscoacherna Martin Ingholt 

och Rob Haans. En epok som präglats av framgång, glädje och ödmjukhet lämnar nu plats åt 

en ny förhoppningsvis lika framgångsrikt period. Oförglömligt och välförtjänt är Michael 

Kuntz utmärkelse till årets ledare på kamsportsgalan som ägde rum i mars.  

Vår federation har ett trettiotal olika stilar varav en del består av en till två klubbar med egna 

graderingssystem. Få stilar tävlar och ett flertal bedriver självförsvar och/eller traditionell 

jujutsu, vissa med rötter i Japan. Det är en utmaning att förena vår federation med alla de 

olika stilarna. 

Ett sätt att stötta alla stilar är att bevilja bidrag till de som anordnar läger öppna för 

federationens alla medlemmar.  

Under året har även ett stort arbete gjorts med Karl Dalhgren i spetsen för skapandet av en 

utvecklingsmodell för att få Jujutsuka aktiva hela livet. Detta arbete går i hand med SB&K’s 

satsning på MotoriQ vilket är högaktuellt. 

SportRådet har goda förhoppningar att få fler tävlanden och implementerar en 

omstrukturering i tävlingsverksamheten genom att tävlingar skall ske mer regionalt.  Det blir 

spännande att se hur det arbetet utvecklas framöver. 

http://www.jujutsu.se/


 
 
 

www.jujutsu.se 
 

SVJJF arbetar även för att förbättra federationens kommunikation inom sociala medier. 

Information och nyheter uppdateras kontinuerligt på dessa medier. SVJJF’s önskemål är att 

fler stilar delar med sig av sitt verksamhetsmaterial till våra medier. 

Slutligen vill jag tacka alla för det arbetet ni lägger ner för Jujutsu Sverige, litet som stort och 

på alla nivåer.  Det är ni som gör och formar vår federation genom ert engagemang och där 

mycket av arbetet sker är ideellt. 

 

Isabelle Sarfati 

Ordförande 

Medlemsutveckling  

Medlemsantal 2019 kontra 2018. Vi har inte fått uppgifterna från SB&K än.  

Landslaget  

 
Landslagsfunktionärer 

Duo - Isabelle Sarfarti 

Newaza - Martin Ingholt 

Fighting - Rob Haans och Fredrik Widgren 

Para – Roger Berger (ny i landslaget) 

Förbundskapten - Michael Kuntz  

Landslagsadministratör – Jonas Elfving (ny i landslaget) 

Landslaget 

Fredrik Widgren (Fighting) 

William Seth Wenzel (Fighting, ny viktklass) 

Max Hederström (Newaza) 

Linda Lindström (Newaza) 

Arash Hadiha (Fighting) 

Jenny Öster Hall (Para Newaza, Para Self defence, ny i landslaget) 

Nathalie Frisk (Para Newaza, Para Self defence, ny i landslaget) 

Fanny Seth Wenzel (Fighting) 

Kevin Christoforidis (Fighting) 

Robin Vistam (Fighting) 

Nisse Lindberg (Fighting) 

Emma Lette (Fighting) 

Madeleine Örenmark (Fighting) 

Lovisa Schmidt (Fighting) 
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Elias F. Ingholt  (Newaza) 

Ella Jakobsen (Fighting) 

Erik Jonsson (Duo, ny i landslaget) 

Simon Svensson (Duo, ny i landslaget) 

 

Under 2019 har landslaget utökats till att även inkluderar Para Jujutsu (Newaza och ’self 

defence’) dit Roger Berger rekryterades som ny coach. Under hösten utökades även 

landslagsledningen med Jonas Elfving för att assistera landslagsledningen med administrativa 

uppgifter. Rob Haans och Martin Ingholt har efter VM i Abu Dhabi lämnat sina uppdrag i 

landslaget, rekrytering för ersättare pågår och kommer att fortsätta även inpå 2020. På 

deltagarsidan i landslaget har fyra nya utövare klivit in i landslaget där Isabelle rekryterat ett 

nytt duo par med Erik och Simon (u21) samt att Roger har rekryterat två para atleter med 

Jenny och Nathalie i grenarna Newaza och self defence. 

 

Landslaget har under 2019 deltagit på Jr EM i Grekland samt VM för juniorer, seniorer och 

parasport i Förenade Arabemiraten med följande resultat: 

Jr EM 

Guld - Ella Jakobsen (Fighting U18) 

Brons - Emma Lette (Fighting U21) 

VM 

Guld Fredrik Widgren (Fighting) 

Emma Lette (Fighting U21) 

Jenny Öster Hall (Para newaza) 

Jenny Öster Hall – Nathalie Frisk (Para Selfdefence) 

Ella Jakobsen (Fighting U18) 

Silver - Nathalie Frisk (Para Newaza) 

Elias Franson Ingholt (Newaza U21) 

Brons William Seth Wenzel 

Linda Lindström 

Arash Hadiha 

Fanny Seth Wenzel (Fighting U21) 

Landslaget har även representerat Sverige på flera ’grandslam’ tävlingar med följande 

resultat: 

 

Paris Open 

Linda Lindström Guld 

William Seth Wenzel Guld (ny viktklass) 
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German Open 

Fredrik Widgren Brons 

Ella Jakobsen Guld 

Emma Lette Brons 

Nisse Brons Brons 

Under året genomfördes även flera större landslagaktiviteter: 

Combat Camp Sweden 

6 st endagsläger i Nacka 

Två helg läger i Nacka inför Jr. EM och inför VM 

Framgångarna på tävlingarna har resulterat i medial uppvaktning via TV4 morgon, SVT, 

Radiosporten, olika tidningar och sociala medier. 

Landslag med funktionärer och förbund vill speciellt tacka Ju sports och Combat camp för ett 

gott samarbete under 2019 som möjliggjorde denna framgång tillsammans med alla andra 

som varit med och på eller annat sätt hjälpt till landslaget att nå framåt. 

Michael Kuntz, Förbundskapten 

 

Parajujutsu 

Arbetet har under 2019 till största del gått ut på att sondera terrängen, hur ser para idrotten ut i 

Sverige strukturellt, resurser och ambitioner. Samma frågeställningar har ställts gentemot vår 

egna idrott och JJIF. Sammanfattningsvis så har arbetet gett flera nya goda kontakter och 

presenterat flera intressanta hinder och möjligheter för det fortsatta arbetet. 

Roger Berger 

Ansvarig Parajujutsu 

 

Sportrådet  

SportR har under 2019 bestått av Cicci Nyström, Karl Dahlgren, Mikael Sehlstedt, Jonatan 

Dagnå, Sofia Billger, Henrik Wendel och Kenny Friman. 

 

SportR har under året haft tre Skype-möten, ett fysiskt möte i Sollentuna. Främst har 

kommunikation förts i den interna Facebookgruppen samt telefon. 

 

Svenska Jujutsuligan (SJJL) 

IKSU/Umeå, NKC/Nybro, Nacka samt Örnsköldsvik har stått som arrangör 2019 för 

deltävlingarna. 
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2019 års vinnare i SJJL 

Fighting / Damer -62: Latanya Sjöström 

Fighting / Damer -70: Ella Jakobsen 

Fighting / Damer +70: Fanny Seth Wenzel 

Fighting / Herrar-62: Nisse Lindberg 

Fighting / Herrar -69: Nisse Lindberg> Fighting / Herrar -77: Emil Petersson 

Fighting / Herrar -85: Klaus Ncuti 

Fighting / Herrar -94: Klaus Ncuti 

Fighting / Herrar +94: Robin Eriksson 

Newaza / Herrar -77: Erik Gullstad 

Newaza / Herrar -85: Carl Marklund 

Newaza / Herrar -94: Alexander Aroch 

Newaza / Herrar +94: Claudio Ramirez 

Duo / Mix: Jonathan Lång och Max Carlsson 

 

Under 2019 har vi märkt att det har varit ett sjunkande antal tävlande på flera av våra 

ligatävlingar. Diskussioner har förts med deltagare, ledare och andra inom 

tävlingsverksamheten hur vi ska göra våra tävlingar mer attraktiva. 

 

Under SportR fysiska möte beslöts därför att pausa SJJL under 2020 och satsa på regioner och 

regionstävlingar för att göra tävlingarna mer tillgängliga. 

 

Följande regionansvariga utsågs: Norra: Karl Dahlgren, Mellan och Stockholm: Jonatan 

Dagnå, Väst och Skåne: Kenny Friman samt Östra: Cicci Nyström. 

 

SportR satte även upp ett mål att arrangera 15 tävlingar under 2020. 

 

SM i Lomma 

På grund av olika omständigheter beslöt SportR i samråd med styrelsen att åter igen arrangera 

ett öppet SM utanför SM-veckan. Lomma TK stod som arrangör. 

 

2019 års SM-mästare 

Fighting / Damer -62: Lovisa Schmidt, Nacka 

Fighting / Damer -70: Ella Jakobsen, Kumla 

Fighting / Damer +70: Fanny Seth Wenzel, Nacka 

Fighting / Herrar -69: Karl Dahlgren, IKSU/Umeå 

Fighting / Herrar -77: Jonatan Dagnå, SKIFT 

Fighting / Herrar -85: Klaus Ncuti, IKSU/Umeå 

Fighting / Herrar -94: Elias Djeghab, SKIFT 

http://www.jujutsu.se/


 
 
 

www.jujutsu.se 
 

Fighting / Herrar +94: Andreas Jansson, Gävle 

Duo / Herrar: Simon Svensson och Erik Jonsson, Växjö 

 

Efter tävlingen konstaterades att deltagarantalet inte ökade i den utsträckning vi önskat 

jämfört med att deltagande på SM-veckan. Beslut togs därför att ansöka om deltagande på 

SM-veckan i Luleå 2020. Under sommaren 2019 kom besked från SM-veckans organisation 

att vi är med i SM-veckan 2020 i Luleå. Luleå Ju-jutsu-klubb tillfrågades och tackade ja till 

att stå som arrangörsklubb. 

 

Under 2019 har även en ansökan om att delta i SM-veckan 2021 i Borås skickats in. Ett 

definitivt beslut kommer att tas av SM-veckans organisation i slutet av januari 2020. 

 

Cicci Nyström 

Sportchef, Svenska Jujutsufederationen  

 

Domarrådet  
 

Domarrådet har under 2019 bestått av: 

Janet Smedberg (ordförande), Emil Gustafsson (ledamot), Niclas Sjöberg (ledamot) samt 

Jonas Elfving (ledamot). 

 

Domarrådet har under året haft 2 fysiska möten och har kontinuerligt haft kontakt via telefon, 

e-post och messenger. 

Nationell verksamhet 

Regler 

Nytt regelverk v. 4.2 implementerades under året. Resultatet av ändringarna har varit positivt. 

Domarträffarna inför varje tävling har haft mycket fokus på förändringarna i regelverket.  

 

Utbildning 

Vi har under året haft två domarmöten (Combat Camp (Eslöv), Nordic Cup (Stockholm)) där 

vi introducerade och diskuterade tolkningsguiden, ett komplement till regelverket, samt en 

kort presentation av densamma för domare och coacher inför NJJL (Örnsköldsvik).   

Erbjudit 2 utbildningstillfällen för domare, 

A-licenskurs i Nybro, 1 godkänd deltagare.  

B-licenskurs i Väst, kunde dock inte genomföras då tävlingen inte beviljades godkänd 

sanktion.  

 

Tagit fram material för kursledare (målsättning, genomförande mm) som utbildar C1-, B- och 

A-domare.  
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Vi har förbättrat våra rutiner kring hantering av diplom, slips/scarfs, nål och pin.  

 

Övrigt 

Arbetet med uppdateringen av vårt domarregister är nu klart. 

 

Vi har uppdaterat våra uttagningskriterier för domare till de Svenska Mästerskapen, de 

Europeiska Mästerskapen samt Världsmästerskapen. 

Internationell verksamhet 

Svenska Domarkåren har under året varit representerade på: 

Europeiska Junior mästerskapen i Grekland (Jonas Elfving, Janet Smedberg),  

Världsmästerskapen i Abu Dhabi (Niclas Sjöberg, Jonas Elfving, Janet Smedberg) samt 

grandslam turneringarna Paris Open och German Open.  

 

Domarrådet har genom den information som spridits under dessa tävlingar samt via de 

tekniska internationella mötena noggrant följt förändringarna inom den internationella 

tävlingsverksamheten inom både JJIF och JJEU. 

 

Som ett led i vår satsning på vidareutveckling av våra internationella domare så erbjöd vi 

domare med Continental licens ett utbildningsstöd för utgifter de haft i samband med 

deltagande som domare på grandslam tävling där man fått en utvärdering från den europeiska 

domarkommittén. Årets satsning resulterade i att en av våra Continental A-domare blev 

nominerad av den europeiska domarkommittén till att gå World B kurs (Jonas Elfving).  

 

Det är enormt glädjande att Sverige fortsatt visar upp en stark internationell domarkår med 

domare som kontinuerligt blir uttagna till Internationella mästerskap. 

 

Janet Smedberg 

Ordförande Domarrådet 

 

Kommunikation  

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

fortlöpande. Under året har en flagga med federationens logga tagits fram. Den finns att köpa 

på SB&Ks kansli. 

 

Föreningsrådet  
 

Nio nya föreningar har beviljats medlemskap i Svenska Jujutsufederationen: 

 

Föreningen Värnamo Martial Arts Center 

Nyköpings Ju jutsu förening 
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Atlas Lions MMA & Fitness IF 

Båstads Budoklubb 

Ronneby Ju jutsu klubb 

Kiritsu Jujutsu Bara IF 

Trollbäcken Ju-Jutsuklubb 

Simrishamns Budoklubb 

Nossebro Kampsportsförening 

 

Vi har stöttat fem föreningar med lägerbidrag på sammanlagt 22 000 kr under 2019.  

 

Ungdomsrådet  

Under året har vi planerat för att genomföra ett barnläger och erfarenhetsutbyte mellan 

barninstruktörer. Vi hoppas kunna genomföra detta under våren 2020. 

 

Internationellt  
 

Under 2019 har målet varit att vara mer aktiva på den internationella arenan. Som ett första 

steg i det arbetet valdes Isabelle Sarfati av SVJJF att kandidera som Nordiskt representant för 

JJIF internationella kommittén s.k. JJRIC. I oktober invaldes även Isabelle Sarfati på två år 

under JJRIC elections på Kreta. JJRIC representanter träffas på den årliga JJIF session och 

diskuterar främst frågor rörande tävlingsverksamheten. 

I september lämnade SvJJF en ansökan om projektstöd för internationellt utvecklingsarbete 

inom SF. Ett preliminärt positivt besked om beviljat stöd har lämnats av riksidrottsstyrelsen i 

november. 

Målet med projektet är att: 

• fler SF skall ha en internationell strategi 

• Öka andelen kvinnor bland de svenska representanterna 

• fler SF skall genomföra konkreta insatser kopplat till god governance. 
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