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Verksamhetsplan 2020 

Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och fastställs 

därefter av årsmötet och gäller för verksamhetsåret 2020. 

 

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 2025  

● 200 föreningar, år 2025  

Kommunikation  

Vi ska fortsätta förbättra och utveckla hemsidan, samt att fortsätta med att sprida information 

via vår Facebooksida och utskick via e-post om arrangemang mm som sker inom Jujutsu. 

Undersöka intresset av olika profilprodukter för Federationen som till exempel den 

förbundsflagga som togs fram i slutet av 2019. 

 

Föreningsrådet  

Fortsätta satsningen på stiloberoende läger och hitta återkommande arrangemang där 

federationen är medarrangör. Det är också viktigt att profilera Federationen på de läger som vi 

ger bidrag till. 

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

domarutbildningen. Återuppta arrangerandet av läger till minne till Björn Hornwall.  

En annan viktig uppgift är att styrelsen hjälper föreningarna med att ta fram olika 

styrdokument och policys. Detta tillsammans med RF och SB&K. 

Ungdomsrådet  

Vi vill planera in barn- och ungdomsläger under kommande år som ska kombineras med 

erfarenhetsutbyte mellan barn- och ungdomsinstruktörer. Detta ska ske i samarbete med 

SB&K:s distrikt och med en eller flera lokala föreningar. 
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Internationellt  

 

Styrelsen har som mål att närvara på de kongresser som hålls av JJEU och JJIF samt arbeta 

för att vara representerade i styrelser och kommittéer. 

 

Landslaget  

 

Landslagsledningen 

Duo - Isabelle Sarfati 

Fighting och Newaza - Joakim Vistam och Fredrik Widgren. 

Parajujutsu - Roger Berger 

Förbundskapten - Vakant  

Landslagsadministratör – Jonas Elfving 

  

Under 2020 kommer landslagen i fighting och newaza för junior och senior att drivas 

gemensamt av Joakim Vistam och Fredrik Widgren. Duocoachen Isabelle Sarfati kommer att 

fortsätta bygga upp landslaget i duo och Roger Berger landslaget i parajutsu. Jonas Elfving 

kommer sköta administrationen kring landslaget som framförallt berör tävlingsanmälningar 

och tävlingsresor. 

 

 Under 2019 har svenska landslaget haft stora framgångar och arbetet med att nå framgång 

kommer att fortsätta under 2020. Lagen kommer att vara representerade vid internationella 

läger och delta på öppna internationella tävlingar. Under 2020 kommer landslagsledningen 

fortsätta med nationella läger där även aktiva som inte är med i landslaget (framför allt på 

junior sidan) kommer fortsättningsvis att bjudas in. 

  

Målsättningen för 2020 är att representera Sverige vid EM (Israel), Jr. EM samt det 

kombinerade VM i Abu Dhabi. Paris Open och German Open kommer även i år vara 

väsentliga tävlingar där resultatet kommer väga tungt för uttagningar till Landslag. 

 

Isabelle Sarfati 

 

Sportrådet  

Sportrådet kommer tillsammans med Luleå JJK att arrangera ett öppet SM i samband med 

SM-veckan i Luleå 29/3 2020. 

Dessutom har vi fått besked att vi är en av de idrotterna som får vara med på SM-veckan 2021 

i Borås. Arbetet mot SM 2021 har påbörjats och fortsätter under året. 

Under 2020 startar SportR upp sin nya struktur med Regioner och Regions-ansvariga med 

fokus på fler Regionstävlingar för att tävlingarna ska komma närmare de tävlande och få 
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spridning i fler föreningar. Vi hoppas i och med den nya strukturen att vi ska komma närmare 

de föreningar som arrangerar tävlingar och stötta dom i detta.  

Regionerna är indelade efter SB&Ks distrikt enligt följande: Norr (distrikt Över Norr och 

Nedre Norr), Mellan (distrikt Mellan och Stockholm/Gotland), Väst (distrikt Väst och Skåne) 

samt Öst (distrikt Öst). 

Målet för SportR är att det ska arrangeras minst 15 tävlingar i Sverige. Av dessa räknar vi 

med att minst en större tävling ska erbjudas i respektive region. 

SportR kommer fortsätta hantera ansökningarna för tävlingssanktioner för SvJJFs tävlingar. 

Cicci Nyström  

Sportchef  

 

Domarrådet  

Domarrådet 2020 består av: Janet Smedberg (ordförande), Jonas Elfving, Emil Gustavsson 

och Niclas Sjöberg. 

 

Under 2020 kommer domarrådet att fokusera vårt arbete på att vidareutveckla våra nationella 

domare med ambitionen att erbjuda domarträffar samt flera kurser under året. Vi vill även 

vidareutveckla våra utbildningar i Newaza och därmed våra domare med newazalicens. Vi 

kommer i ett första steg att erbjuda dem en workshop i södra och en i norra Sverige.  

 

Vidare kommer domarrådet att fortsätta arbetet med uppdatering och implementering av 

tolkningsguiden, arbetet med nya domar och funktionärsregler samt rankningssystem för 

domare som vi påbörjade i slutet av 2019.  

 

Internationellt kommer vi att fortsätta vårt arbete med att skicka våra internationella domare 

till mästerskap och de större grandslam turneringarna för att hålla oss uppdaterade om 

utvecklingen inom den internationella tävlingsverksamheten samt att bredda och höja 

kompetensen hos våra domare.  

  

Parajujutsu 

 Vara en drivande del i framtagandet av ett internationellt regelverk. 

 Ge möjligheten för en nationell utveckling av parajutsun till en del av den ordinarie  

tävlingsverksamheten senast under 2022. 

 Få jujutsun erkänd som en tränings och tävlingsform inom parasporten. 

Roger Berger 

Ansvarig Parajujutsu 
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