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Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och fastställs
därefter av årsmötet och gäller för verksamhetsåret 2018.
Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa
förutsättningar för att nå de 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 Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska
idrottsrörelsen.
● 10 000 medlemmar, år 2020
● 200 föreningar, år 2020
Ett steg i detta är att bjuda in till ett konvent varje år som har förenings vård som
övergripande tema.

Kommunikation
Vi ska fortsätta förbättra och utveckla hemsidan, samt att fortsätta med att sprida information
via Facebook och e-post utskick om arrangemang mm som sker inom Jujutsu.

Föreningsrådet
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 Federations aktiviteter inte krockar i kalendariet.
Fortsätta att stödja det internationella lägret Combat Camp, inklusive den internationella
domarutbildningen. Fortsätta med arrangera läger till minne till Björn Hornwall.
En annan viktig uppgift är att styrelsen hjälper föreningarna med att ta fram olika
styrdokument och policys.
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Internationellt
Styrelsen har som mål att närvara på de kongresser som hålls av JJEU och JJIF.

Landslaget
2018 är det hemma VM i Malmö och fokusen ligger på detta. Grunden till laget är klart och
kommer offentliggöras efter EM i juni via en presskonferens i samarbete med Jonathan
Broberg på SBK.
2018 prioriterade tävlingar kommer att vara ( JVM, EM,WG. VM, German Open, Paris Open,
Balkan Open, Dutch Open och Vienna Open) .
Stilen newaza ha tillräcklig med motstånd och sparrings partner i Sverige.
På fighting sidan är det dock dessvärre inte fallet och landslagsledningen men den inledda
samarbete 2016 med Frankrike, Tyskland, och Danmark ha gett resultat och kommer att
fördjupas 2018.
Tyvärr är det ingen duo verksamhet just nu i Sverige dock försöker Coach Sarfarti med hjälp
av Växjö JJK att återigen bygger en verksamhet.
Varje gren kommer att ha 6 - 7 landslags läger under 2018 med sin respektive coach och två
gemensam internationella läger.
Vid de respektive läger kommer det att inbjudas aktiva som är inte med i landslaget men som
ville ta sig ditt. Även juniorlandslaget ska delta i dessa läger.
Arbetet med juniorlandslaget fortsätter med en ändring, Fredrik Widgren vikarier för Joakim
Vistam.
Michael Kuntz
Förbundskapten
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Sportrådet
Sportrådet kommer under 2018 arrangera SM under SM-veckan i Skellefteå. Därefter
kommer vi att sammanfatta samt utvärdera formen av SM.
En långsiktig planering gällande SM kommer att tas fram under första halvåret.
Sportrådet kommer även under 2018 arbeta med en nationell liga med minst fyra deltävlingar
under ”Svenska Jujutsuligan”.
Under 2017 påbörjades ett arbete med en ny tävlingsstruktur för barn och ungdomar i Sverige
enligt RFs anvisningar. Tillsammans med bland annat Domarrådet kommer detta arbete att
fortsätta under 2018.
Sportrådet kommer att fortsätta arrangera lokala tävlingsträningsläger för föreningar som
behöver tips och hjälp med denna verksamhet.
Under året kommer Sportrådet att skapa arbetsgrupper samt fördelning av ansvarsområden.
Cicci Nyström
Sportchef

Domarrådet
Domarrådet har som mål att fortsätta arbetet med regelverk och att vidareutveckla
utbildningsplanen för de nationella licenserna samt att kunna erbjuda kurser för
vidareutbildning.
Vi har även som mål att kompetenshöja våra internationella domare genom att skicka så
många som möjligt på de stora internationella tävlingarna.
Janet Smedberg
Ordförande Domarrådet

