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Verksamhetsplan  2016  
Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och fastställs 
därefter av årsstämman och gäller för verksamhetsåret 2016.  

Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa 
förutsättningar för att nå mål som råden sätter upp. Styrelsens mål är även att vara alla 
föreningar behjälpliga för att kunna utvecklas, oavsett stil och storlek. 

 

Medlemsutveckling 
Ett av våra viktigaste mål är att öka antalet medlemmar i federationen. Detta sker genom att vi 
ökar antalet medlemsföreningar och att våra föreningar ökar sitt medlemsantal. Fortfarande så 
väljer tyvärr en del jujutsuföreningar att inte vara en del av den svenska idrottsrörelsen. Detta 
måste vi arbeta aktivt med. 

Medlemsökning är en av federationens prioriterade frågor att arbeta med. Vi har därför 
formulerat två långsiktiga mål! 

Ø   10 000 medlemmar till år 2020 

Ø   200 föreningar till år 2020 

Stiloberoende  verksamhet 
Att fortsätta satsningen med stiloberoende verksamhet och hitta återkommande arrangemang 
där federationen är medarrangör. Här ser vi att Föreningsrådet har en viktig roll. Bland annat 
att se till att Federationsaktiviteter inte krockar i kalendariet. 

Att förbättra och utveckla hemsidan (göra den mer användarvänlig). Samt att fortsätta med att 
sprida information via Facebook, hemsidan och genom utskick om arrangemang som sker 
inom jujutsun. 

Fortsätta att stödja det internationella lägret Combat Camp, inklusive den internationella 
domarutbildningen 

Fortsätta med arrangera läger till minne till Björn Hornwall. 
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Ett prioriterat mål är att hitta en rådsordförande som utveckla rådets verksamhet. Att öka 
rådets aktivitet och utnyttjande av budgetposten. Här vill styrelsen att föreningar som tränar 
traditionell jujutsu eller jujutsu som självförsvar hjälper styrelsen med att komma med förslag 
om verksamhet för att få fart på rådet och utnyttjandet av budgetposten.  

 

Ungdomsrådet  
Ungdomsrådet har som syfte att fungera som ett forum för utbyte av kunskaper kring jujutsu-
verksamhet rörande barn och ungdomar. Det genom att bland annat sprida kunskap om 
utlärningsmetoder och pedagogik som kan användas vid instruerande och coachning. Rådet 
har även till uppgift att tillhandahålla information om olika bidrag som klubbar kan söka för 
barn och ungdomsverksamhet.  
 
Under 2016 är rådets vision således att öka medvetenheten om olika bidrag klubbar kan söka, 
främja utbytet av pedagogiska utlärningsmetoder mellan klubbar, stilar och regioner emellan 
samt att öka kunskapen om det goda ledarskapet vid coachning av ungdomar. 
 
Att skaffa en arbetsgrupp som vill utveckla rådet och dess verksamhet. 
 
Sara Holm 
Ungdomsrådet 
 
 
 
Internationellt  
Styrelsen har som mål att närvara på kongresser som hålls av JJEU och JJIF. Vi kommer även 
stödja svensk kandidat till JJIFs styrelse. 
 
Ett prioriterat mål 2016 är att säkra VM till Sverige 2018. 
 
Jesper Kedjevåg 
Ordförande 
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Landslaget 
Under 2016 kommer landslagsledningen att prioritera tävlingar som ger poäng till WG 2017 
(JVM, EOC, VM, German Open, Paris Open, Balkan Open, Dutch Open) och försöker att får 
så många aktiver som möjligt att kvalificera sig till WG. Just nu är det endast Fredrik 
Widgren och Helena Edfeldt som med största sannolikhet är kvalificerat. 

Stilen Newaza ska ha tillräcklig med motstånd och sparringpartners i Sverige. 

På fighting jobbar landslagsledningen med att organisera ett närmare samarbete med 
Danmark, Tyskland, Holland och Frankrike för internationella sparringläger.  

Detta gäller även Duo delen och där kommer vi att fördjupa samarbete med Österrike som är 
ledande nation inom duon. 

Varje disciplin kommer att ha tre landslags läger under 2016 med sin respektive coach och ett 
gemensamt uppladdningsläger inför VM 2016 i Polen. Vid de respektive läger kommer det att 
inbjudas tävlingsaktiva som är inte med i landslaget, men som ville ta sig ditt. Även 
juniorlandslaget kommer att delta i lägren. 

Landslagsledningen fortsätter att söker sponsorer och kommer även fördjupa kontakten med 
media. 

Michael Kuntz 
Förbundskapten 
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Sportrådet  
Under 2016 kommer SportR att fortsätta arbetet med att bygga och harmonisera 
anmälningssystemet för riksligan JFL. 
 
Vi kommer att arbeta fram en mall för hur kontakt med klubbar och tävlande ska hanteras i 
framtiden så att rätt information når ut till klubbarna och rätt person i klubbarna.  
 
Att utöka SM-status till Jujutsu-disciplinen newaza.  
 
Vi kommer att arbeta för ökad informations och kontakt med klubbarna gällande Jujutsu som 
idrott. 
 
Se över och förbättra rutinerna runt tävlingsarrangemang, samt ta fram en lathund som 
arrangörer kan använda sig utav för att kvalitésäkra förberedelserna.   
 
Undersöka möjligheterna att införa en ligalicens och hur den på bästa möjliga sätt kan 
administreras.  
 
Roger Grimmer 
Ordförande Sportrådet 

 
 
Domarrådet 
Fortsätta med att utbilda fler domare och att fler nya domare får döma mer. Även att försöka 
få fler domare som inte varit aktiva på ett tag mer aktiva. Rådet skall även kartlägga varför de 
domare som inte dömer har valt att avstå.   
 
Domarrådet har även som mål att vidareutbilda de domare som är aktiva.  
 
Att fortsätta att skicka domare till internationella tävlingar, främst till EM, JEM, VM och 
JEM, när det finns domare som är nominerade från JJIF och JJEU.  

Emil Gustafsson  
Ordförande Domarrådet 


