Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplanen för Svenska Jujutsufederationen beslutas av styrelsen och
fastställs därefter av årsmötet och gäller för verksamhetsåret 2021.
Styrelsens viktigaste uppgift är att stödja återuppbyggande av federationen när
pandemin släpper sitt grepp och att förbereda det på alla sätt möjligt. Styrelsens mål
är att vara alla föreningar behjälpliga för att kunna utvecklas, oavsett stil och storlek.
Den nya styrelsen ska gå igenom våra olika policydokument samt våra
Organisationsföreskrifter. Våra olika Råd och ansvarsområden behöver
förtydligas. Arbetet kommer att genomföras i kommunikation med de olika
råden. Målet är att få en mer operativ styrelse som blir bättre på kommunikation,
planering och beslut.
Styrelsen kommer vilja satsa på följande områden och på bästa möjliga sätt skapa
förutsättningar för att nå de mål som råden sätter upp.

Medlemsutveckling
Ett av Federationens viktigaste mål är att samla Jujutsu-familjen under den svenska
idrottsrörelsen. Den nya styrelsen behöver ställa upp medlemsmål och utarbeta en
strategi för hur vi ska uppnå dem. Vi har under flera år minskat i medlemsantal och
den trenden måste brytas.

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.

Utbildningsrådet
Utbildning har varit outvecklat i federationen. 2020 togs viktiga steg mot att utveckla
en övergripande utbildningsplattform för hela federationen. Den ska fungera för alla
funktioner inom vår idrott. Dels grundläggande träningslära och ledarskap för vår
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idrott oavsett stil eller form och dels för den sportsliga utvecklingen av coacher,
funktionärer och tävlingsaktiva. Till en början kommer det erbjudas digitala
föreläsningar och webbinarer. Utveckling sker i samarbete med RF / SISU, Bosön
och egna utbildare som Rob Haans m fl.

Internationellt
Den internationella verksamheten är huvudsakligen inriktad på tävlingsverksamhet.
Sedan 2019 har målet varit att vara mer aktiv på den internationella arenan och i
oktober 2019 valdes Isabelle Sarfati in som nordisk representant för JJIF
internationella kommitté s.k. JJRIC. År 2020 har SvJJF genom Isabelle Sarfati
beviljats ett tvåårigt projektstöd för internationellt utvecklingsarbete av RF under 2020
och 2021.
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 good governance.
Under 2021 kommer arbetet inom ramen för projektet att fortsätta med den
internationella representationen på samtliga möten som JJEU och JJIF kallar till
digitalt eller fysiskt samt genom att delta på JJIF kongress i november 2021. En viktig
del i arbetet är att fortsätta förankra det internationella arbetet på nationell nivå
genom att kontinuerligt föra dialog med de olika råden och styrelsen.

Landslaget
Landslaget Jujutsu Fighting/Ne Waza
Med hänsyn taget till läget idag med Corona och förbud mot samlingar så har vi i
Landslaget redan påbörjat utbildning och träning via videomöte. Vi håller på att
förfina det hela och kommer att utveckla en plattform och arbetssätt för att lättare
kunna nå landslagsatleter samt blivande landslagsatleter.
Vi kommer också att påbörja ett samarbete med Danmarks jujutsulandslag för att
inspirera och öka motivationen.
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Vi tränar enligt devisen att det är ett gyllene tillfälle för de som gör rätt saker under en
annorlunda tid är de som kommer att ha ett försprång när tävlingarna sätter igång.
Behov:
1. Vi kommer att anordna minst fyra st läger under året med inriktning på både
junior och senior. Vi kommer att sprida ut det på fler orter i Sverige.
2. Vi vill utnyttja Bosöns möjligheter så mycket det går och lägga samlingar där
inför större tävlingar. Jag får återkomma med helg men någon gång i
november.
3. Vi planerar och tränar för att det kommer att bli tävlingar under 2021 där ett
VM i Abu Dahbi blir huvudmålet. Resten av tävlingarna får vi ta som det
kommer. German Open och andra tävlingar. Diskussion finns på Europanivå
att arrangera mer lokala nationstävlingar.
4. Ekonomisk hjälp för att åka runt till ett antal nyckelklubbar och hjälpa dem med
hur vi vill att de skall träna, tävla och agera för att få igång fler tävlande.
5. Ekonomisk hjälp för att kunna utföra ett seminarium för utvalda
klubbtränare/elittränare.
6. Inköp av utrustning för videoträningar. 2 st.
Budgetmässigt så kommer vi behöva den budget som fanns inför 2020, där det
mesta som vanligt går till resor/tävlingar/läger. Sedan får vi hantera den under året
med tanke på ev restriktioner för Covid-19.
Joakim Vistam/Rob Haans
Landslagscoacher Jujutsu Fighting/Ne Waza Senior/Junior.
Landslaget Duo
I tävlingsgrenen Duo kommer landslagscoachen under 2021 att fortsätta jobba med
aspiranter genom att stödja klubbar både digitalt och fysiskt. Målet är att motivera
utövare att tävla i Duo både nationellt och internationellt. Under 2021 är ambitionen
att kunna representera Sverige vid de internationella mästerskapen under
förutsättning att mästerskapen kan genomföras och inte stoppas av pandemin.
Isabelle Sarfati, Landslagscoach Duo
Landslaget Parajujutsu
Arbetet med parajujutsu kommer att fortsätta under året med både träning och läger.
Huvudmålet är att parajujutsu deltar med ett lag till VM i november.
Roger Berger, Landslagscoach Parajujutsu
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Sportrådet
Under 2021 planerar Sportrådet att fortsätta arbetet mot federationens huvudmål för
tävlingsverksamheten:
1. Vi ska få fler tränande, tävlande & klubbar
2. Vi ska skapa evenemang och möten
3. Vi ska utveckla ledare
4. Vi ska ha ett starkt landslag
5. Vi ska ha högklassiga profiltävlingar
6. Vi ska kvalitetssäkra och utveckla vår tävlingsidrott
För att närma oss dessa mål krävs det att våra verksamhetsdelar jobbar åt samma
håll. Fortsatt samarbete med landslagsledningen, domarrådet och styrelsen är
prioriterat och att föreningarna engagerar sig är helt centralt. Våra
distriktssamordnare finns behjälpliga för att stötta klubbarna med arrangemang och
samarbeten.
Arrangörsguiden, vårt skriftliga material för att hjälpa klubbar att arrangera tävlingar
är under utveckling. Klubbarnas frågor och synpunkter kommer ligga till grund för det
fortsatta arbetet.
SM 2021 planeras att genomföras i Herrljunga under hösten. Under året påbörjas
förberedelser för SM 2022 som planeras vara en del av SM-veckan i Piteå. Vi har
även planer på att starta en arbetsgrupp för att säkerställa SM:s utveckling över tid
samt att se över möjligheter att starta SM i klasserna junior och master.
Avseende kommunikationen för tävlingsverksamheten så är vi i behov av fler
engagerade för att åstadkomma större förbättringar. Vi kommer dock att ta fram en
enklare kommunikationsplan och rutin för att säkerställa att den viktigaste
informationen presenteras.
Vi är många som engagerar oss i tävlingsverksamheten och vi vill gärna bli fler.
Rekryteringar planeras. Sportrådet fortsätter löpande att bevaka tävlingsfrågor som
aktualiseras och välkomnar frågor och synpunkter.
Sportrådet: Karl Dahlgren (ordförande Sportrådet), Jonatan Dagnå, Cicci Nyström,
Sofia Billger, Henrik Wendel, Mikael Sehlstedt
Karl Dahlgren, ordförande Sportrådet
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Domarrådet
Domarrådet 2021 består av:
Janet Smedberg (ordförande), Jonas Elfving, Emil Gustavsson och Niclas Sjöberg.
Under 2021 kommer domarrådet att fokusera vårt arbete på att implementera det
uppdaterade regelverket samt vidareutveckla våra nationella domare med ambitionen
att erbjuda domarträffar och flera kurser under året. Vi vill även vidareutveckla våra
utbildningar i Newaza och därmed våra domare med newazalicens.
Vidare kommer domarrådet att fortsätta arbetet med digitalisering.
Internationellt kommer domarrådet att fortsätta vårt arbete med att följa JJIF nya
uttagningsregler för domare till Grandslam turneringar, Europeiska Mästerskapen och
Världsmästerskapen. Vi kommer även att följa implementeringen av JJIF:s nya
regelverk.
Janet Smedberg, ordförande Domarrådet

Parajujutsu






Bibehålla och rekrytera para jujutsuutövare.
Arrangera ett paraläger i Kumla 2021.
Så snart möjlighet finns återuppta det internationella samarbetet med
Österrike och Norge.
Att deltaga på nationella och internationella tävlingar/läger där parautövare är
inkluderade.
Roger Berger och Jonatan Dagnå planerar att göra en informations video om
Para Jujutsu under 2021.

Roger Berger, Ansvarig Parajujutsu
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