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FÖRORD
2021. Det var ännu ett märkligt och tufft år i pandemins famn. Men det var också 
året då vi åtminstone för några ögonblick kunde smaka på det som vi en gång 
kallade ett normalt leverne. Och jag mådde bra då. Jag hoppas att vi når tillbaka 
dit under det kommande året.
  Vi har under 2021 kunnat se våra landslag igen och de har, som de brukar när 
det vankas mästerskap, skämt bort oss med nya stora framgångar. Jag kan bara 
glatt konstatera att vårt förbunds idrottare är otroliga. Och vi fortsätter att vara 
bra på bred front. Det spelar nästan ingen roll om det handlar om MMA, thaibox-
ning, jujutsu eller kyudo – framgångarna fortsätter.
  Vi har också sett att klubbar har kunnat starta igång sin verksamhet under 
höstterminen utan begränsningar och jag hoppas verkligen att de medlemmar som 
har lämnat våra led hittar tillbaka till oss. Det behöver vi alla. Tyvärr ser vi ju stigan-
de smittspridning och restriktioner för tillfället.
  SB&K har kunnat fördela ett statligt återstartsstöd till underförbund och fören-
ingar, vilket vi hoppas ska kunna hjälpa till. Den centrala delen av återstartstödet 
har SB&K lagt på att erbjuda gratis utbildningar till föreningars tränare så länge 
pengarna räcker.
  Vi har också passat på att kika på en ny vision för SB&K där vi vill involvera våra 
underförbund. Och vi jobbar med att ta fram en ny grafisk profil och däri också 
göra en ansiktslyftning av hemsidan. Dessa ting är i skrivande stund inte helt i mål 
men när vi kommer dit kommer vi såklart att kommunicera det vidare.
  Även om mycket kraft och tid har lagts på pandemin, och hur vi ens ska kunna 
träna under den, känns det ändå som att saker och ting kanske börjar att lätta. Un-
der hösten fick vi en försmak på hur det kan vara utan restriktioner. Låt oss hoppas 
att 2022 blir året då både restriktionerna och pandemin försvinner. För gott.

Med varma idrottshälsningar

Fredrik Gundmark
Ordförande,  
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
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Arbetet med jämställdhetskart-
läggningen inleddes då projektet 
drogs i gång i början av 2020 

(med nuvarande namn sen i april 2020). 
Syftet har varit att kartlägga, analysera 
och påverka strukturer och normer inom 
förbundet. Jämställdheten har analyse-
rats utifrån de två juridiska könen i  
Sverige – kvinnor och män.

Det som undersöktes var verksam-
heten i SB&K:s samtliga underförbund 
under 2019. Det totala medlemsantalet 
var då ungefär 52 500 medlemmar, varav 
36 500 var män (cirka 70 procent) och  
16 000 var kvinnor (cirka 30 procent).

Den färdiga rapporten innehåller 
enkätsvar från 788 aktiva medlemmar. 
Dessutom har två gruppintervjuer och fyra 
individuella djupintervjuer genomförts.

  
SB&K:s första  
jämställdhets-
kartläggning är klar
I början av 2020 inleddes projektet för att kartläg
ga jämställdheten mellan kvinnor och män inom 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess 
underförbund och distrikt. Nu är kartläggningen 
klar och rapporten finns publicerad på hemsidan.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 6 APRIL 2021 · TEXT MATS LILJA/SARA WIGGBERG

Bland de då 17 underförbunden hade en-
dast fyra förbund en jämn könsfördelning 
(maximalt 60 procent av endera kön) 
bland sina medlemmar, och endast fem 
av underförbunden hade en jämn köns-
fördelning i sina styrelser. Tre UF-styrel-
ser bestod enbart av män.

För distriktsförbunden hade endast 
ett av sju distrikt en jämn könsfördelning 
bland sina medlemmar. Ingen styrelse 
uppnådde jämn könsfördelning.

Ladda ner rapporten från hemsidan: 
Jämställdhetskartläggning Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet – är vi 
redan jämställda?
  Rapporten är offentlig och fri för 
alla att läsa och dela. 
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Jämställdhetsprojektet presenterades 
på budokampsport.se den 17 decem-
ber 2019 (även om namnet senare     

       ändrades). Samtidigt presenterades 
också Sara Wiggberg som projektledare 
och jämställdhetsstrateg.

− Jag kom i kontakt med SB&K för tre 
år sedan när jag på uppdrag av Riks-
idrottsförbundet höll i workshops kring 
jämställdhet och inkludering. På RF ledde 
jag under drygt två år jämställdhets-
satsningen ”Det intensifierade jämställd-
hetsarbetet” och samlade på mig mycket 
kunskap kring idrottens jämställdhets-
utmaningar, berättar hon.

Hennes tidigare erfarenheter av 
liknande uppdrag inom den svenska 
idrottsrörelsen gjorde henne klippt och 
skuren för rollen.

  
Intervju med  
projektledaren  
Sara Wiggberg
I början av 2020 inleddes projektet för att kartläg
ga jämställdheten mellan kvinnor och män inom 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet och dess 
underförbund och distrikt. Nu är kartläggningen 
klar och rapporten finns publicerad på hemsidan.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 6 APRIL 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

− Sedan har jag 
också under flera 
års tid jobbat med 
jämställdhet och 
ledarskap i flera olika 
branscher och har 
lärt mig att ”få saker 
att hända”, vilket blir 
en viktig sak i jämställdhetsarbete.

Projektet går sen i april förra året un-
der namnet 50/50. På riktigt. Sara Wigg-
berg berättar hur arbetet har bedrivits.

− Det har varit ett väldigt intres-
sant och lärorikt arbete. Vi tillsatte en 
arbetsgrupp vid projektets start be-
stående av olika representanter från 
SB&K, så tillsammans med gruppen 
har arbetet formats. Vi landade ganska 
snart i att en kartläggning var ett vik-

Sara Wiggberg
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tigt första steg eftersom det inte tidi-
gare gjorts någon form av systematiskt 
jämställdhetsarbete inom förbundet. 
Jämställdhet väcker ofta både käns-
lor och fördomar till liv och därför kan 
en konkret kartläggning av den egna 
verksamheten hjälpa till att börja prata 
fakta istället, säger hon.

Hur funkade det att samla in datan  
och tolka den?
− Alla som samlar in data vet att det kan 
vara en pärs emellanåt, haha. Det har 
överlag gått bra, men krävts lite speci-
alinsatser kring vissa statistikuppgifter 
medan enkätsvaren gått relativt smidigt. 
Sedan krävs det lite erfarenhet för att 
tolka enkätdata ur ett jämställdhetsper-
spektiv.

− Även om en grupp människor säger 
att de uppfattar något som jämställt be-
höver det inte betyda att det är jämställt. 
Exempelvis kan man behöva bryta ner 
svaren på kön och se närmare på vilka 
det är som svarat. Vi har också genom-
fört intervjuer på grupp- och individnivå, 
vilket har varit ett bra komplement till 
siffror och enkätsvar. Det ger en möjlig-
het till en mer fördjupad bild.

Hur var arbetet med att sammanställa 
rapporten?
− Det är alltid en utmaning att begränsa 
sig, hellre för mycket än för lite tänker 
man ofta i början av ett rapportarbete. 
Men efterhand och med erfarenhet lär 
man sig att konsten är att försöka hålla 
sig till kärnan och inte skapa för många 
sidospår. Vi valde att fokusera på tre de-
lar som vi tror ger en relativt heltäckande 
bild av jämställdheten inom förbundet;

1)  Siffror och representation.
2)  Enkät och dess svar.
3)  Intervjumaterial för att tolka 
 normer och kultur.

 
Vilka var de största utmaningarna?
− Utmaningarna har handlat om att för-
stå att det råder en bild av att verksam-
heten är jämställd och att många svar 
kretsade kring det. Men vid en fördjupad 
läsning kunde vi se att så ändå inte var 
fallet. Det kan råda en uppfattning eller 
känsla av att ”vi är jämställda”, men tittar 
man sedan på siffror eller lyssnar in sär-
skilt kvinnors berättelser framträder en 
mer komplicerad bild. Att förmedla och 
skildra det på ett nyanserat sätt har varit 
viktigt, men också en utmaning.

Nu när rapporten är klar − hur tycker  
du att den blev?
− Det är väl egentligen upp till andra att 
bedöma, men jag upplever att vi har gjort 
en genomarbetad och förhoppningsvis 
användbar rapport. Vi har försökt att både 
visa på fakta och diskutera upplevelser och 
exempel på erfarenheter. Det är ju första 
gången en sådan här kartläggning genom-
förs, så vi får se den som steg ett.

”Även om en grupp 
människor säger att de 
uppfattar något som 
jämställt behöver det 
inte betyda att det är 
jämställt.”
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Hur hoppas du att den ska användas 
framöver?
− Jag hoppas att den både kan vara ett 
kunskapsunderlag för att ta jämställd-
hetsarbete vidare eller motivera till att 
starta upp ett jämställdhetsarbete. Men 
också att rapporten kan vara ett diskus-
sionsunderlag och bidra till ett kanske 
mer modigt och större samtal kring frå-
gan. Jämställdhet handlar inte bara om 
att det ska vara lika utan om hur svensk 
kampsport kan utvecklas på bästa sätt 
rent idrottsligt och verksamhetsmässigt.

Hur ska Svenska Budo & Kampsports-
förbundet och dess underförbund och 
distrikt gå vidare med det här arbetet?
− 50/50. På riktigt. avslutas i juni i år och 
jag hoppas naturligtvis att SB&K fort-
sätter arbetet i en proaktiv riktning. Det 
vill säga att styrelse och kansli använder 
rapporten och dess rekommendationer för 

att fortsätta arbetet. På så sätt kan man 
både stötta och pusha underförbund och 
distrikt att ta tag i arbetet och vara en fö-
rebild för hur det kan göras. Förebilder och 
goda exempel är väldigt viktiga!
− Sedan kommer det också att skapas 
utbildningsinsatser inom förbundet för 
att höja kunskapsnivån och skapa moti-
vation och blåslampa för att sätta igång.

Tror du att coronapandemin påverkar 
jämställdhetsarbetet i någon riktning?
− Eftersom pandemin har inneburit en 
stark påverkan på kampsporternas 
verksamhet och dagliga träning är det 
ett utmärkt läge att börja jobba med 
jämställdhet – för att skapa inkluderande 
miljöer som medlemmar både vill åter-
vända till och nya medlemmar vill hitta 
till. Jämställdhet är inte ”en sak till” – det 
är ett arbete som ska integreras i de  
frågor som är aktuella och pågående.

Sara Wiggberg, 
projektledare för  
jämställdhetsprojektet.
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Sara Wiggberg har varit projektle-
dare för SB&K:s projekt 50/50. På 
riktigt. Projektet initierades under 

hösten 2019 och kunde tack vare pro-
jektstöd från Riksidrottsförbundet starta 
tidigt under 2020 (även om det då hade 
ett annat namn). En av de stora delarna i 
projektet har varit den jämställdhetskart-
läggning som presenterades i april 2021. 
Då intervjuades även Sara Wiggberg se-
nast här på budokampsport.se.

Den 30 juni avslutades formellt pro-
jektet även om jämställdhetsarbetet inom 

  
Jämställdhetsprojektet 
är avslutat 
Efter 1,5 år avslutas projektet som planerat. Men 
arbetet med jämställdhet fortskrider, både inom 
och utanför SB&K. Bland annat finns nu ett nytt 
utbildningskit upplagt på vår hemsida.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 1 JULI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO CREATIVE COMMONS

Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
fortsätter.

Hur känns det nu när din tid i projektet 
är slut, Sara?
– Det känns både bra och lite tråkigt. 
Det har varit väldigt roligt att få vara en 
del av SB&K:s arbete, utmaningar och 
utveckling. Det känns också som att vi 
kommit igång ordentligt med jämställd-
hetsarbetet – så därför känns det lite 
tråkigt att avsluta men samtidigt bra  
att arbetet är igång!
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Vad tar du framförallt med dig från 
projektets gång?
– Jag tar med mig vikten av att jobba 
metodiskt och med blicken på sig själv 
först. Genom den kartläggning av SB&K:s 
verksamhet som gjordes under projektets 
gång kunde vi säga saker som inte var 
”teori” eller ”gissningar” kring jämställd-
het utan faktisk erfarenhet och det som 
pågår inom SB&K. Det är jag glad över 
att vi prioriterade.

– Sedan tar jag också med mig den 
grymma arbetsgrupp som jag haft med 
mig i arbetet och kontakten med kansliet 
– det finns en vilja och ett engagemang 
för att vara ett modernt och tilltalande 
förbund. Jag tar också med mig att även 
här finns det en utmaning i att män ge-
nerellt sett anser det vara mer jämställt 
än vad kvinnorna upplever det. Viktigt att 
kvinnors historier och upplevelser får en 
plats och inte bara ”viftas bort”.

Vilka tre saker som åstadkommits  
under projektets gång vill du särskilt 
lyfta fram?
– Kartläggningen som jag nämnt, men 
även det förslag till handlingsplan för 
jämställdhet som styrelsen tar ställning 
till framöver och den guidning och väg-
ledning som vi samlat ihop och pakete-
rat på hemsidan, som riktar sig till UF, 
distrikt, valberedningar och föreningar.

Hur har det varit att verka inom  
Svenska Budo & Kampsportsförbundet?
– Roligt! Kampsportsvärlden har varit en 
ny miljö för mig att verka i och jag tycker 

det är intressant och stimulerande. Men 
jag upplever att pandemin tyvärr bidrog 
till att jag inte fick möjlighet att träffa 
alla och samtala på ett sådant sätt och 
så ofta som jag önskat. Det har gått 
superbra med digitala lösningar men jag 
känner ett starkt värde i det personliga 
mötet, särskilt när det kommer till den 
här typen av frågor.

Hur ser det ut framöver gällande  
projektets verksamhet?
– Projektet som sådant avslutades nu 
den sista juni, men efter det är tanken 
att styrelsen ska anta en handlingsplan 
för jämställdhet som sträcker sig fram till 
2025. Den bygger till stora delar på det 
arbete som är gjort senaste 1,5 åren så 
förhoppningsvis lever projektets verk-
samhet vidare och utvecklas.

Vad ska du göra härnäst jobbmässigt?
– Jag fortsätter att jobba för jämställdhet 
och hållbara organisationer med ledar-
skap i fokus. Det finns så mycket viktigt 
arbete att uträtta! Jag hoppas också kun-
na fortsätta vara en del av SB&K:s arbete 
på något hörn.

Hinner du ha någon semester då?
– Absolut! Semesterplanerna är att be-
söka Skåne och hälsa på familj och släkt 
som jag inte har kunnat träffa under pan-
demin – det ser jag mycket fram emot! 
Jag kommer även att segla i skärgården 
med familjen och passa på att läsa en 
bok. Som småbarnsförälder är EN bok  
ett bra mål…
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Christian Engvall är till vardags 
specialistläkare i akutsjukvård 
samt anestesi och intensivvård. 

Han arbetar idag som enhetsansvarig 
läkare på akutmottagningen i Malmö.
Han är dessutom ordförande för SB&K:s 
medicinska kommitté och har varit 
involverad i antidopingfrågor sedan 
2014. Han är även utsedd av förbunds-
styrelsen att vara förbundets antido-
pingansvarige.

Här svarar han på några frågor 
utifrån sina roller inom Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet.

Hur blev du involverad i SB&K från 
början?
− Jag träffade Pontus Inerup, som då var 
förbundsläkare i Muaythai-förbundet, på 
en tävling i Arlöv 2011. Han övertalade 
mig då att bli involverad i MMA-förbun-
dets medicinska kommitté, framför allt in-
för UFC i Stockholm 2012. Detta ledde till 
att jag 2012 blev medlem också i SB&K:s 
medicinska kommitté.

Christian Engvall  
om medicinska  
kommitténs arbete
Förbundets antidopingansvarige berättar om vad 
kommittén gör och vilka planerna är framöver.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 8 AUGUSTI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Hur tränar du själv kampsport idag?
− Då jag blev engagerad i SB&K var det 
dags att ta upp min sedan ungdomen 
slumrande kampsportsträning. Jag träna-
de judo och karate som barn hemma i 
Värnamo och tränade sedan jujutsu någ-
ra år på 80-talet då jag flyttat till Malmö. 
Eftersom Stefan Stenudd bor i Malmö och 
är huvudinstruktör på Enighet Aikido har 
det blivit aikido där sedan 2013. En fan-
tastisk kampkonst som passar mig bra. 
Att få träna med Stefan är spännande, 
utmanande och väldigt roligt.

Hur tycker du att antidopingarbetet 
generellt sett fungerar i Sverige?
− Jag tycker Sverige jobbar bra med an-
tidopingfrågorna. Trots detta ser vi ju ett 
bruk av doping. Detta hos motionärer som 
dopar sig för att uppnå en specifik ”look”. 
Detta är för mig något som skulle behöva 
lyftas mer. Det är ju inte kopplat till idrott 
och tävling så själva känslan av fusk och 
fördelar gentemot andra finns ju inte. Det 
är dock lika skadligt för individen.

ANTIDOPINGVECKAN 2021:
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Hur har antidopingarbetet påverkats av 
coronapandemin?
− För min del har pandemin påverkat 
allt 2020−2021. Då akutmottagningen i 
Malmö är en av de större i landet har det 
i princip inte blivit någon tid över till an-
nat än jobb där. Så är det säkert för flera 
andra också.

− För idrottens del har det varit 
betydligt färre tävlingar, och en risk jag 
kan se där är att doping kanske har ökat 
på grund av ändrade förutsättningar för 
träningar och tävlingar. Jag hoppas inte 
det men jag skulle inte bli förvånad om 
det är så.

Hur ser du på att Antidoping Sverige 
idag är fristående från idrotten?
− Jag tror att det är bra, kanske till och 
med nödvändigt, för att kunna driva 
arbetet.

Finns det något specifikt man kan säga 
om antidopingarbetet inom Svenska 
Budo & Kampsportsförbundets breda 
samling av idrotter?
− Vi har ju inom SB&K:s idrotter där kraft 
och styrka är en fördel så självklart är 
det en utmaning att visa på en ren idrott 
med sunda val. En stor utmaning är också 
bruket av kosttillskott och dylikt med 
tveksamt innehåll och effekt. Utbildningen 
Vaccinera klubben är här viktig och bra.

Hur ser arbetet ut inom medicinska 
kommittén?
− Vi tar ställning till och jobbar med 
övergripande medicinska frågor som rör 
alla idrotter inom SB&K. Det är oftast 
relaterat till idrotter med fullkontakt, så 
som muay thai, kickboxning och MMA. 

Det kan till exempel handla om huruvida 
fighters ska få tävlingskort baserat på 
läkar- och röntgen/magnetkamera-un-
dersökningar.

− Vi inom kommittén träffas inte så 
ofta fysiskt men har mejl- och telefon-
kontakt.

Är det några särskilda punkter ni har 
på agendan just nu?
− Vi har pratat om att försöka harmoni-
sera hälso-/läkarkontroller inför och efter 
fight. Det är lite problematiskt på grund 
av att det finns så många idrotter med 
olika regelverk inom SB&K.

− Vi skulle också vilja göra en, av 
SB&K organiserad, utbildning för sjuk-
vårdspersonal som medverkar vid täv-
lingar. Det hade varit bra för fighters och 
föreningar att kunna använda personal 
som man vet har rätt kompetens för upp-
giften på samma sätt som man vet att 
domare och supervisors har.

Vilka frågor får ni framförallt till er?
− De senaste åren har det av förklarliga 
skäl varit mycket med covid och regelverk 
för träning och tävling i samband med 

”Vi har ju inom SB&K 
idrotter där kraft och 
styrka är en fördel så 
självklart är det en 
utmaning att visa på  
en ren idrott med  
sunda val.”
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pandemin. Jag hoppas och tror att repre-
sentanter för idrotterna inom SB&K kän-
ner att man alltid kan ställa medicinska 
frågor till oss och vi gör allt för att hjälpa 
till. Det skulle vara roligt att få ännu mer 
kontakt med fler underförbund för att få 
en inblick i vilka medicinska spörsmål de 
brottas med.

Till sist då – hur trivs du inom SB&K?
− Jag gillar vårt förbund med alla dess 
olika idrotter. Det är mångfald och inte-
gration! Det är härligt att man kan träna 
tillsammans trots att man är på olika 

SB&K:s Medicinska kommitté 2021

Dr. Christian Engvall Ordförande

Dr. Pontus Inerup Vice ordförande

Dr. Jonas Johard Ledamot

Dr. Sofia Göthe Ledamot

Dr. Lisa Villabona Ledamot

Gemensam e-postadress för  
kommittén: medicin@budo.se

nivå och att i de flesta av våra idrotter är 
träning viktigare än tävling.

Christian Engvall, 
antidopingansvarig SB&K
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Inom Riksidrottsförbundet ryms för när-
varande 72 specialidrottsförbund.
Ansvarig för kontakten med Svenska 

Budo & Kampsportsförbundet och flera 
av underförbunden är Thomas Nordlan-
der. Han har jobbat med antidopingfrå-
gor sedan 2015 och är idag bland annat 
idrottsansvarig för dopingkontroller.

– Jag har ansvaret för att organisera 
kontrollerna inom vissa idrotter. Jag job-

bar till exempel med 
thaiboxning, kickbox-
ning, MMA, BJJ och 
armbrytning, berättar 
han för budokamp-
sport.se.

Vissa idrotter är 
striktare kontrollerade 
än andra.

– Vi siktar framförallt in oss på de 

Thomas Nordlander 
om antidopingarbetet 
inom SB&K
Den idrottsansvarige för dopingkontroller berättar 
om samarbetet med SB&K och varför vissa idrott
er är mer kontrollerade.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 6 OKTOBER 2021 
TEXT MATS LILJA · FOTO ANTIDOPING SVERIGE & CREATIVE COMMONS

ANTIDOPINGVECKAN 2021:

Thomas Nordlander
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idrotter där det finns individuella idrottare 
på toppnivå. Vi jobbar ju främst mot elit-
idrotten men vi går även in i breddidrot-
ten, säger Thomas Nordlander.

Han spår att antidopingarbetet kan 
utvidgas under kommande år.

– Antidopingarbetet fungerar utmärkt 
i Sverige idag. Men i framtiden kommer vi 
förmodligen att jobba ännu bredare uti-
från de direktiven vi får. Vi vill till exempel 
jobba informativt även mot gym som inte 
är Friskis & Svettis. Och då framförallt 
mot den yngre generationen.

Coronapandemin har förstås starkt 
påverkat den svenska idrottsrörelsen, 
inte minst när det gäller inställda tävling-
ar och turneringar. Det har också för-
ändrat Antidoping Sveriges arbete under 
perioden.

– Vi har naturligtvis vidtagit alla 
skyddsåtgärder vid testning av idrotts-
utövare som WADA kräver gällande 
covid-19. Vi hade under förra året även 
tillgång till en specialinredd husbil som vi 
använde vid testning. Det har fungerat 
bra och vi har legat i fas gällande tester-
na, berättar Thomas Nordlander.

När det gäller antidopingarbetet 
gentemot Svenska Budo & Kampsports-

förbundets idrotter sker många av 
kontakterna genom SB&K:s kansli, som 
ofta fungerar som spindeln i nätet i dessa 
frågor.

– Men alla underförbund är välkom-
na att kontakta oss direkt också. Har 
man några frågor eller har något man 
undrar över får man gärna ta en kontakt 
med oss. Det vill vi gärna, säger Thomas 
Nordlander och tillägger:

– Jag tycker att vi har haft, och har, 
ett fortsatt bra samarbete mellan An-
tidoping Sverige och Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet när det gäller 
antidopingfrågor.

”Antidopingarbetet 
fungerar utmärkt i 
Sverige idag. Men i 
framtiden kommer vi 
förmodligen att jobba 
ännu bredare utifrån  
de direktiven vi får.”
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Syftet med Demokratidrott är att 
utveckla föreningsdemokratin 
och göra den mer lättillgänglig 

och inkluderande för att på så sätt att-
rahera fler människor till ett aktivt för-
eningsliv.

Målet med projektet är att öka del-
aktighet och förståelse för föreningsde-
mokratin i Svenska Budo & Kampsports-
förbundet och dess underförbund och 
idrottsföreningar. Vi vill sänka tröskeln för 
våra medlemmar för att exempelvis enga-
gera sig i förenings- och styrelsearbete.

Vår ambition under projektets gång är att 
se över det språkbruk som används vid 
den demokratiska processen och anpas-
sa kommunikationen till ett språk som 
gör det möjligt för fler att vara aktiva. Be-
höver dagordning och stadgar benämnas 
just så, eller finns det andra mer modernt 
och inkluderande alternativ vi kan anpas-
sa oss till?

Projektet inleddes formellt den 1 mars 
2021 och pågår året ut. Projektledare 
är Astrid Hultin Svensk, som ansluter till 
SB&K i en projektanställning på heltid. 

Med bidrag från Riksidrottsförbundet sjösätter  
nu Svenska Budo & Kampsportsförbundet ett
projekt under 2021 för att öka delaktigheten  
och förståelsen för föreningsdemokrati.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 3 MARS 2021 · TEXT MONA LUNDKVIST · FOTO OLA WESTERBERG/BILDBYRÅN

Nu lanseras projektet 
Demokratidrott
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Med sommaren nu definitivt 
avklarad återgår också för-
bundskansliets arbete till det 

normala. Det gäller även det pågående 
projektet Demokratidrott, som leds av 
projektledaren Astrid Hultin Svensk.

Sedan i våras pågår en stor kartlägg-
ning av föreningsdemokrati inom SB&K, 
dess underförbund, distrikt och idrotts-
föreningar. Arbetet med den har nu åter-
upptagits efter sommaruppehållet.

Astrid Hultin Svensk ger här en av-
stämning gällande projektet och kart-
läggningen.

Hur har sommaren varit, Astrid?
− Tack, den har varit fin! Det har varit 
mycket häng på hemmaplan i Hälsing-
land med sol, bad och golfande. Det 
senare har nämligen blivit min senaste 
hobby så ovanligt mycket tid har därför 
spenderats på golfbanan i sommar.

Demokratidrotts 
kartläggning går  
in i nästa fas
Under försommaren genomförde Demokratidrott 
tre olika enkäter. Nu reflekterar projektledaren 
Astrid över resultaten och blickar tillsammans med 
referensgruppen fram emot en spännande höst.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 31 AUGUSTI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Hur har du gått in i arbetet nu  
efter ledigheten?
− Med full kraft, tänkte jag säga. Även 
om kraften ändå får sägas vara något 
återhållsam så här till en början efter 
sommarsemestrarna. Vi är snart halv-
vägs in i projektet och det känns därför 
viktigt att stanna upp för en stund och se 
vad det är vi har genomfört hittills, vilka 
intryck medlemmarna gett oss och hur 
vi utifrån det vill gå vidare med projektet 
den tid som är kvar.

Hur var mottagandet av enkäterna 
som skickades ut i maj?
− Jag skulle säga att det var ett relativt 
stort intresse. Med tanke på att enkäter-
na var öppna en begränsad och dessut-
om rätt kort tid tycker jag att gensvaret 
var väldigt bra! 238 personer svarade på 
föreningsmedlemsenkäten, 38 personer 
på underförbundsenkäten och för di-
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striktsenkäten fick vi in totalt åtta svar. Ett 
glatt besked var också att många visade 
ett vidare intresse för projektet och möjlig-
heten att delta i arbetet längre fram.

Vilka var det framförallt som svarade?
− Den stora majoriteten av de som svara-
de har idag redan ett styrelseuppdrag, 
vilket innebär att underlaget från enkä-
terna egentligen inte blir representativt 
för hela SB&K. Men svaren ger oss ändå 
mycket information och jag är väldigt 
glad och tacksam till alla som tog sig tid 
att svara.

Med tanke på den höga andelen  
styrelsemedlemmar bland de som  
svarade borde kännedomen om 
förenings demokrati vara stor?
− Ja, den är relativt hög. Även uppfatt-
ningen om styrelsers gemensamma 
kunskapsnivå inom ämnet upplevs hög 
bland de flesta som svarade. När vi sen 
ser till resultatet på vissa andra frågor 
tycks det saknas viss kännedom om delar 
av föreningsdemokratins praktiker. Att 
en idrottsförening är obligerad att ha en 
valberedning till exempel är något som 
alla inte tycks känna till.

Hur såg svaren ut när det gäller  
medlemmarnas engagemang?
− Intresset för att engagera sig, exempel-
vis inom styrelsearbete, uppfattas av de 
svarande vara varierat där störst intresse 
verkar finnas inom underförbunden. De 
flesta menar också att de inte har några 
större svårigheter med att tillsätta nya 
styrelsemedlemmar, även om det inte är 
helt självklart enligt andra.

Hur ser man på de utbildningsinsatser 
som görs inom förbundet?
− Svaren visar att många, över hälften 
av de svarande, brukar delta i olika typer 
av utbildningar där majoriteten av de 
utbildningarna är av det mer praktiska 
slaget. Det kom dock in en hel del för-
slag och önskemål om ämnen och teman 
för utbildningar, där både praktiska och 
idrottsnära utbildningar efterfrågas såväl 
som mer administrativa och logistiska. 
Även önskemål om gemensamma event 
och sammankomster har inkommit.

Finns det några andra generella  
resultat från enkäterna som man  
kan utläsa redan nu?
− Precis som utvärderingen efter för-
bundets årsmöten visade tycks tidsbrist 
vara den upplevt största utmaningen 
med föreningsdemokrati. Generellt tycks 
även deltagarnivån vid årsmöten vara 
låg inom förbundet. Och om vi ser till 
engagemang och delaktighet i styrelse-
arbete är det endast 40 procent av de 

Astrid Hultin Svensk, 
projektledare för satsningen 
Demokratidrott.
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svarade på föreningsmedlemsenkäten 
och 13 procent av de svarade på under-
förbundsenkäten som svarar att de har 
minst en person under 25 år i sin styrelse. 
För specialidrottsdistriktsförbunden är 
siffran 0. Ett resultat som, som jag ser det, 
aktualiserar projektet Demokratidrott än 
mer då majoriteten av föreningsmedlem-
marna inom förbundet är barn och unga.

Vad händer härnäst inom projektet?
− Vi har under våren, parallellt med enkä-
terna, jobbat på att ta fram olika stöd-
material och verktyg i syfte att göra infor-
mation om såväl föreningsdemokrati som 
dess olika praktiker, till exempel genom-
förande av årsmöten, mer tillgängligt. Så 
arbetet med det fortsätter. Sen har vi för 
avsikt att genomföra samtal med några 
av de som anmält intresse till att delta i 
projektet, detta för att få en djupare och 
mer kvalitativ bild av hur föreningsde-
mokratin upplevs inom förbundet. Och vi 
i referensgruppen fortsätter att träffas 
kontinuerligt.

Till sist, är det något mer du vill  
tillägga?
− Det är väldigt roligt att det tycks fin-
nas ett intresse för föreningsdemokrati 
och inkludering bland våra medlemmar! 
Och jag vill verkligen tacka alla som visat 
intresse för att engagera sig i projektet. 

Det stora intresset gör också att det tar 
tid att återkoppla till samtliga, så om 
man väntar på svar och undrar varför det 
dröjer så är det därför. Och om det är så 
att någon har en fundering eller idé kring 
projektet är det bara att höra av sig!

”Vi har under våren, 
parallellt med enkäterna, 
jobbat på att ta fram 
olika stödmaterial och 
verktyg i syfte att göra 
information om såväl 
föreningsdemokrati som 
dess olika praktiker, till 
exempel genomförande av 
årsmöten, mer tillgängligt.”

Mer information om projektet hittar ni 
på hemsidan under Förbund › Demo-
kratidrott. Där finns också kontakt-
uppgifter till projektledaren Astrid 
Hultin Svensk.
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Ett 50-tal deltagare från nio olika 
idrottsföreningar genomförde på 
tisdagkvällen del 1 av Kampsports-

skolan, en del av SB&K:s projekt MotoriQ.
– Verkligen superkul att vi kör i gång 

utbildningen. Och så härligt med så 
många anmälda, säger projektledaren 
Magnus Ledin.

Kampsportsskolan är precis som 
vilken idrottsskola som helst. Den erbjud-
er möjlighet att prova på en ny aktivitet 
på ett lekfullt och enkelt sätt. SB&K vill 
med Kampsportsskolan sänka tröskeln 
till kampsportens värld och ge deltagar-
na en möjlighet att testa på glädjefylld 
fysisk aktivitet och att de där får uppleva 
kampsportens positiva effekter.

Utbildningen sker digitalt och mel-
lan utbildningstillfällena får deltagarna i 
uppgift att testa på Kampsportsskolans 

aktivitetsplaner. Aktiviteterna ska skapa 
rörelseglädje genom positiv fysisk kon-
takt och mycket social interaktion.

– Jag upplevde att deltagarna framför 
allt var nyfikna på hur man i praktiken 
kan främja utövares självförtroende 
och motivation. Det ska bli spännande 
att vid nästa tillfälle samtala vidare om 
deltagarnas upplevelse av den praktis-
ka tillämpningen, säger Grim Jernudd, 
utbild are för Kampsportsskolan.

Kampsportsskolan har tagits fram 
med stöd från Svenska Spel och Rörelse-
fonden. Mer information finns under 
Förbund › MotoriQ – Physical literacy.

Del 2 av utbildningen genomfördes 
den 27 april för de som deltog på del 1.

Nya kurstillfällen är planerade fram-
över. Kontakta gärna Magnus Ledin på 
ledin@budo.se om ni vill veta mer.

Kampsportsskolan går nu in i sin andra säsong.  
I går genomfördes den första av två delar av  
utbildningen.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 14 APRIL 2021 · TEXT MOTORIQ · FOTO JÖRGEN JARNBERGER/BILDBYRÅN

Kampsportsskolan  
är tillbaka
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Det är med rubriken Färre unga 
idrottade under corona – trend 
som oroar som RF idag släpper 

ny statistik gällande LOK-stödet för hel-
året 2020.

Stödet, som för hösten kunde sökas 
till och med 25 februari i år, beräknas 
utifrån antalet deltagartillfällen för unga 
mellan 7 och 25 år (för deltagare med 
funktionsnedsättning finns ingen övre 
åldersgräns). Det är föreningarna själva 

som skickar in dessa siffror.
Och det är en nedslående läsning – 

jämfört med helåret 2019 minskade anta-
let deltagartillfällen för unga hos Svenska 
Budo & Kampsportsförbundets föreningar 
med hela 37 procent! Räknat i antal är 
minskningen 531 095 tillfällen!

En jämförelse med de övriga bland 
landets 30 största specialidrottsförbund 
visar att endast parasport, Korpen och 
akademisk idrott uppvisar större procent-

Att coronapandemin har slagit hårt mot svensk 
idrott är vida känt. Men när Riksidrottsförbundet 
idag visade upp nya siffror visade det sig att mer 
än var tredje träningstillfälle försvunnit för SB&K:s 
medlemmar under 25 år.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 16 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN

Chocksiffror för 
förbundets föreningar

IDROTT UNDER PANDEMIN:
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uellt tapp än vad SB&K:s föreningar gör. 
Men där är antalet deltagartillfällen å 
andra sidan betydligt lägre.

− Vi vet sen tidigare att många av 
våra föreningar har ett väldigt tufft år 
bakom sig, med både barn och vuxna 
som inte har kunnat träna och därför lagt 
av. Men när man ser de här siffrorna är 
det en närmast brutal läsning, kommen-
terar SB&K:s generalsekreterare Mona 
Lundkvist.

Trots att många idrottsföreningar går 
på knäna, och flera av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets föreningar redan 
har tvingats lägga ner sin verksamhet, 
vägrar regeringen att lämna besked 

gällande ytterligare stöd till idrottssveri-
ge. Från och med den 1 mars har inte en 
enda krona utlovats till landets idrottsför-
eningar.

− Det är under all kritik att vi inte får 
veta någonting. Förra årets kompensa-
tionsstöd var välbehövligt men inte ens 
det gjorde att föreningarna fick ihop det. 
Många uppfattade dessutom att stödet 
var krångligt att söka och innehöll ett 
antal förbehåll. När nu stödet uppgår till 
0 kronor från och med mars månad ser 
det hopplöst ut för många. Hela den folk-
rörelse som svensk idrott utgör är hotad, 
säger SB&K:s förbundsordförande Fredrik 
Gundmark.

Här ser ni siffrorna för Svenska Budo & Kampsportsförbundets föreningar:

Totalt antal

Deltagartillfällen 2019                                               1 436 529

Deltagartillfällen 2020                                                    905 434

Differens                                                   -531 095

Antal per ålderskategori

    7–12 år  13–16 år  17–20 år  21–25 år 26 år–

2019   477 864   351 008   313 657   291 493 2 507

2020   320 719   220 682   181 469   180 732 1 832

Differens -157 145 -130 326 -132 188 -110 761   -675
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Att coronapandemin drabbat 
varenda invånare i landet är 
det ingen tvekan om. Men extra 

tufft har det varit för dem som tillhört 
riskgrupperna och därför i ännu högre 
grad behövt minska umgänget.

Värmländska Torsby Aikidoklubb har 
flera medlemmar i riskgrupp och de kom-
munala restriktionerna förbjöd träning 
inomhus för vuxna. Så förutom de an-
passade träningarna för barn och ungdo-
mar var det därför inte tal om att träffas 
fysiskt när pandemin var ett faktum. Men 

digitalt har man ändå kunnat hålla delar 
av verksamheten i gång.

− Jag startade gruppen Torsby Aiki 
Zoom Dojo i november. Tanken var från 
början att vi skulle hålla ihop klubben och 
behålla våra medlemmar i Torsby Aikido-
klubb då vi inte kunde träffas på grund 
av rådande pandemi, berättar klubbens 
ordförande Niklas Björklund.

− Ryktet spred sig sen att vi hade 
onlineträningar så vi bjöd in fler och 
andra hörde också av sig och ville vara 
med. Idag har vi deltagare i gruppen från 

AIKIDO | Trots nedstängd träningslokal så har 
eldsjälarna i Torsby hållit träningarna igång.  
Och man har lockat deltagare från en rad andra 
klubbar till sina digitala pass.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 2 JUNI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO TORSBY AIKIDOKLUBB

Torsby Aikidoklubb

Lars-Göran ”Lasse” Andersson, 7 Dan 
Shihan, Torsby Aikidoklubb har undervisat 

med hjälp av Zoom under pandemin.

IDROTT UNDER PANDEMIN:
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ett 15-tal klubbar runt om i Sverige och 
Danmark. Till dags dato har vi haft cirka 
50 träningstillfällen, där vi har varit allt 
mellan 11 och 27 stycken per Zoompass 
som deltagit. Resultatet blev över förvän-
tan och många tycker om tillgänglighe-
ten till bra träning. Den sociala delen är 
ytterligare en aspekt som har varit viktig 
för många då flera av deltagarna är eller 
har varit isolerade på grund av att de är i 
riskgrupp.

Niklas Björklund har själv skött 
tekniken och logistiken för att få allt att 
fungera.

− Vi använder oss av Facebooks Mes-
senger för att förmedla träningstider, sva-
ra på frågor och diskutera träningen. För 
onlineträningen använder vi oss av Zoom 
där jag skickar ut inbjudningslänk via mail 
inför varje pass. Det har funkat rätt bra.

Den som lett de digitala tränings-
passen på mattan är den som grundade 
klubben 1979: den idag 76-årige aikido-
profilen Lars-Göran ”Lasse” Andersson, 
7 Dan Shihan och med hela 56 år bakom 

sig som aikidoka.
− Niklas hade väl lite svårt att övertala 

mig i höstas att börja med det här. Jag 
såg en fara med att man inte får samma 
kontakt med de som tränar när man håller 
på med Zoom. På mattan får man ju det 
och kan läsa av stämningar, berättar han.

Övningarna har han förberett i sin 
egen dojo (!) – 45 kvadratmeter stor och 
placerad i uthuset hemma på tomten i 
Svenneby, söder om Torsby.

− Jag har behövt träna mycket på 
egen hand, och försökt att förnya och 
utveckla det hela. Det har varit väldigt 
intressant även om saknaden efter att få 
ha kontakt har blivit större med tiden.

− Jag måste också tänka på att 
många står hemma i lägenheten och 
tränar, de kan inte ta ut rörelsen fullt ut. 
Jag får planera mer helt enkelt. Det har 
väl gått någon lampa och blivit något 
hål i väggen här och där har jag förstått, 
säger Lasse Andersson och skrattar.

Träningspassen som han har hållit 
i har bestått av bland annat Bukiwasa 

Bild från ett av föreningens
träningspass över Zoom.
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”Det sägs ju att i kriser 
föds kreativitet och det 
stämmer väl in på vår 
verksamhet.”

(vapenträning), Aiki-Jo (stav) och Aiki-
Ken (svärd). Och även om det har fung-
erat över förväntan att träna på distans 
ser Torsbys numera färdigvaccinerade 
sensei fram emot en återgång till det 
normala efter pandemin.

− Jag är sprutad och klar! Och jag 
hoppas att vi ska kunna undervisa och 
åka på läger under hösten när det blir 
mer handgripligt, säger Lasse Andersson.

Ordföranden Niklas Björklund ser även 
fördelar för klubben med det man har 
åstadkommit i form av onlineträningen och 
den alternativa träningen för ungdomar.

− Mycket av vår utveckling under 
2020 och 2021 hade troligtvis inte skett 
om det inte har varit en pandemi. Det 
sägs ju att i kriser föds kreativitet och 
det stämmer väl in på vår verksamhet. 
Vi har ställt om och anpassat oss och 
nu står vi väl rustade inför framtiden, 
säger han.

Lasse Andersson och Niklas Björklund 
på plats i Lasses egna dojo.
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Samhället fortsätter att öppnas upp 
allt mer. För svensk idrott innebär 
det också att träningar och täv-

lingar återgår till det normala, och att 
publiken i allt högre grad välkomnas åter 
till arenorna.

Vad pandemin har inneburit för 
idrottsföreningarnas vardag är förstås 
väldigt varierande. Då flera av SB&K:s 
idrotter bygger på fysisk kontakt har 

många av medlemsföreningarna fått 
stänga ner helt i perioder.

Till de idrotter som har klarat sig 
lindrigare undan de restriktioner som rått 
hör HEMA. Idrotten, vars namn står för 
Historical European Martial Arts, samlar 
en rad historiska kampkonster och sedan 
2018 är Svenska HEMA-förbundet ett 
underförbund inom SB&K.

− HEMA skulle lättast kunna sam-

HEMA | Trots att man tränar iförda stora skydd  
har restriktionerna påverkat även de historiska 
kampkonsterna. I den lilla föreningen i Bohuslän 
ser man nu fram emot att tävlingarna ska kunna 
dra igång igen.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 10 AUGUSTI 2021  

TEXT MATS LILJA · FOTO KUNGSHAMNS HISTORISKA FÄKTSKOLA

Kungshamns  
Historiska FäktSkola

Anpassad träning inomhus  
under pandemin.

IDROTT UNDER PANDEMIN:
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manfattas som historisk fäktning. Men 
det är egentligen ett mycket vidare 
begrepp där i stort sett alla typer av eu-
ropeiska kampstilar som försvunnit i sitt 
originalutförande men sedan återupp-
väcks genom efterforskning av manualer 
eller levande traditioner ingår, berättar 
Dennis Ljungqvist, en av förgrundsfigu-
rerna inom den svenska HEMA-rörelsen.

− Men det vi framförallt engage-
rar oss i är fäktning med olika typer av 
vapen från medeltid och fram till tidigt 
1900-tal. Största grenen inom HEMA 
i Nordeuropa och USA är idag långs-
värdsfäktning som generellt är hämtad 
från tyska och italienska senmedeltida 
manualer. Våra tävlingar är fullkontakt 
och tillåter både de flesta attacker med 
svärden och mer handgripliga attacker 
såsom brottning och visst handgemäng. 
Poäng ges ut vid träff och motståndaren 
har en handling på sig att “ge igen” vilket 
kan resultera att inga poäng delas ut. 
Därför är det viktigt att fäktas med en 

plan och på så sätt täcka sin reträtt. Det-
ta är något som teknikerna i manualerna 
framhäver extra tydligt.

Trots pandemin har man inom HEMA 
kunnat fortsätta att träna i stor utsträck-
ning, om än i anpassad form.

− I och med att HEMA vanligtvis är 
en fullkontaktsport krävs kraftig skydds-
utrustning med heltäckande vadderade 
kläder, specialgjorda handskar och fäkt-
masker. Långsvärden är 135 cm långa 
och väger in på cirka 1,8 kg. Under pan-
demin har vi främst övat solodrillar eller 
övningar med fokus på de yttre avstån-
den inom fäktningen. Vi har även plockat 
bort till exempel brottning och närkontakt 
i sparringen, förklarar Dennis Ljungqvist.

Han kommer från Kungshamn i Bo-
huslän och är en av grundarna till Kungs-
hamns Historiska FäktSkola. Erfarenheter 
från flera andra idrotter ledde till slut 
fram till engagemanget inom HEMA.

− Som tonåring höll jag på mycket 
med lajv och hade även ett stort intresse 

Dennis Ljungqvist (i mitten), flankerad  
av klubbkamrater i KuHFS.
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för historia. Detta ledde till att jag senare 
ville lära mig att fäktas på riktigt så un-
der min tid i gymnasiet började jag träna 
kendo i Uddevalla. När jag flyttade hem 
till Kungshamn igen började jag att träna 
boxning och pendlade även ett tag till 
träningarna i Uddevalla, berättar han.

Men suget efter att även träna någon 
form av fäktning blev allt starkare.

− Av en slump kom jag i kontakt med 
HEMA och gick på en nybörjarkurs i 
långsvärdsfäktning på Medeltidsveckan 
i Visby 2007. För mig var det en helt ny 
dimension som öppnades som kanske 
lättast kan förklaras med skillnaden 
mellan boxning och MMA. En fäktkonst 
där endast ens egen förmåga sätter 
gränserna och inte en kraftig kontrolle-
rad form med fokus på sportutövande 
såsom kendo hade varit. Fäktning som 
tillät brottning, sparkar och slag. Så 2008 
startade jag Kungshamns Historiska 
Fäktskola (KuHFS) tillsammans med ett 
par vänner. Sedan dess har jag varit 
klubbens tränare.

Under pandemin har föreningen an-
passat sig till gällande restriktioner.

− Då vi är en väldigt liten förening har 
vi ändå påverkats ganska lite i vår vardag. 
Eftersom vi sällan är mer än fyra personer 
per träning så har vi kunnat köra på unge-
fär som vanligt fast med vissa restriktioner. 
Man har varit tvungen att anmäla sig till 
träningen i förväg så att vi har kunnat hålla 
antalet i enlighet med restriktionerna. De 
som har lånat utrustning har haft samma 
utrustning hela tiden. Vi har varit utom-
hus mer än vanligt samt hållit avstånd i 
träningshallen på ett mer anpassat sätt, 
säger Dennis Ljungqvist.

− Men den stora förlusten under pan-

demin har varit alla inställda evenemang 
och tävlingar. Vi har under pandemin fått 
nya medlemmar och det har känts väl-
digt tråkigt att inte kunna visa dem den 
stora bilden av HEMA med tävlingar och 
utlandsresor.

Vad är det då som gör att Dennis 
Ljungqvists engagemang för historiska 
kampkonster är så stort efter alla år?

− För det första är det som jag tidiga-
re nämnde en typ av fäktning som tillåter 
det mesta med vapen som är så lika 
originalen som möjligt. Alltså ett system 
som ska komma så nära den “riktiga” du-
ellen som möjligt. Men även de kulturella 
aspekterna är en stor del av mitt intres-
se. Detta är ju vår europeiska historia 
som kommer till liv. HEMA bygger ju till 
stor del på de instruktioner vi kan hitta i 
fäktmanualer från medeltid och fram till 
tidigt 1900-tal. Vi i KuHFS använder oss 
till exempel av svenska manualer för våra 
kurser inom värjfäktning och sabelfäkt-
ning. Går vi tidigare än så får vi främst 
förlita oss på tyska manualer. Det här är 
en kampsport som verkligen har allt från 
att nöta drillar och göra armhävningar 
tills svetten flyter till att läsa 1400-tals-
manualer och diskutera riddarideal.

Kungshamns Historiska FäktSkola är 
idag en liten men välmående förening, 
berättar Dennis Ljungqvist.

”Men den stora förlusten 
under pandemin har varit 
alla inställda evenemang 
och tävlingar.”
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− KuHFS är den lilla klubben med god 
sammanhållning och hög kvalitet. Efter-
som vi ligger i den kanske minst befol-
kade kommunen [Sotenäs] som har en 
HEMA-klubb har fokus för oss alltid legat 
på individen. Jag som tränare har alltid 
jobbat för att anpassa träningen efter 
mina elevers kunnande och brister. När 
man är en såpass liten förening (9−12 
medlemmar/år) med ett snitt på 3−4 
aktiva per träningspass är det mycket 
lättare att individanpassa än kanske 
för större föreningar vilket generellt gett 
oss stora framgångar i tävlingar såväl 
nationellt som internationellt. Föreningen 
har alltid legat i framkant i utvecklan-
det av HEMA och var bland annat med 
och skapade Svenska HEMA-förbundet. 
Ändå är våra träningar väldigt gemytliga 
då de flesta som tränar med oss snabbt 
blir goda vänner. Vi har för nuvarande tre 
träningar i veckan. På tisdagar har vi ett 
mixvapenpass där vi byter vapensystem 
med ett par månaders mellanrum. Vapen 
som fäktas med då kan vara till exem-
pel svärd och bucklare, värja eller sabel. 
De övriga passen är fokuserade på vårt 
huvudvapen långsvärdet, ena dagen ett 

lättare pass där vi välkomnar ungdomar 
och det andra passet ett mer avancerat 
pass endast för vuxna.

Planeringen för hösten är i full gång 
och förhoppningen är att verksamheten 
ska återgå till det normala både natio-
nellt och internationellt.

− Tanken är att bedriva träningen un-
gefär som vanligt och så fort mer evene-
mang och tävlingar startar så drar vi iväg 
direkt! Vi har redan börjat smygstarta med 
ett litet sparringsevenemang som hölls den 
25 juli där vi bjöd in medlemmar från när-
liggande klubbar. Både fäktare från Göte-
borg och från Halden i Norge närvarade.

Avslutningsvis hoppas Dennis Ljung-
qvist att ännu fler ska vilja prova på HEMA.

− Det är en snabbt växande sport 
som lockar till sig så väl unga som vuxna 
med alla möjliga tidigare intressen och 
yrken. De största klubbarna finns i våra 
universitetsstäder men även mindre orter 
såsom Kungshamn, Ljungamarken och 
Järvsö har klubbar. Bästa sättet att hitta 
din närmaste klubb är att besöka Svens-
ka HEMA-förbundets hemsida där de 
har en kartfunktion som visar landets 26 
föreningar, säger han.
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Stödet var en engångsföreteelse, 
uppgick till totalt 24 miljoner kro-
nor och gick att söka från den 1 

oktober 2020. Initialt sträckte sig ansök-
ningsperioden till den 30 november men 
förlängdes sedermera till den 31 januari 
i år, vilket vi tidigare har berättat om på 
budokampsport.se.

Alla föreningar som hade haft minst 
fem medlemmar som är 65+ och som 
aktivt hade deltagit i föreningens idrotts-

aktiviteter kunde ansöka om stödet. 
Aktiviteterna räknades från den 1 januari 
2019 och framåt, det vill säga under en 
dryg 2-årsperiod.

De föreningar som lämnat en full-
ständig ansökan och som uppfyllde 
villkoren fick ett grundstöd på 3 000 
kronor. Därefter har ytterligare medel 
delats ut till samma föreningar, enligt 
Riksidrottsförbundet baserat på för-
eningens antal aktiva medlemmar i 

RF | Riksidrottsförbundet har nu fördelat de medel 
som fanns för Verksamhetsstöd Idrott för äldre. 
Och av de föreningar som beviljats stöd återfinns 
sju av SB&K:s medlemsföreningar.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 17 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN

Sju föreningar beviljas 
stöd för Idrott för äldre
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målgruppen, hur frekvent föreningen 
bedrivit verksamhet för målgruppen 
samt antal olika aktiviteter som fören-
ingen erbjuder.

Totalt beviljades 1 521 idrottsföreningar 
medel. Mer information om verksamhets-
stödet finns på Riksidrottsförbundets 
hemsida.

Föreningar inom SB&K som beviljats bidrag

IF Kristinehamns Kyokushin Karate-do      17 500 kr

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb      16 500 kr

Göteborgs Aikidoklubb       15 500 kr

Göteborgs Karate Kai       15 500 kr

Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm      15 500 kr

Stockholm Aikikai       15 500 kr

Umeå Karateklubb       13 500 kr

Källa: Riksidrottsförbundet
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Nu är det bara timmar kvar innan 
2021 års riksidrottsmöte tar sin 
början.

Riksidrottsmötet är Riksidrottsför-
bundets årsmöte som går av stapeln 
varannat år. Denna gång genomförs 
mötet så som många andra möten helt 
digitalt (som exempelvis RIF 2020). 
Trots det är det ingen brist på engage-
mang i idrottssverige.

Sällan, om ens någonsin, har dag-
ordningen varit så diger.

Det har inkommit cirka 30 motioner, där 
flera förväntas omfatta stora diskussio-
ner. För två år sedan beslutades om ett 
nytt system för stöd till specialidrotts-
förbunden (SF) och redan nu när kon-
sekvenserna går upp för några förbund 
vill man delvis förändra det systemet. 
Andra motioner tar upp frågan om 
vilket uppdrag RF egentligen ska ha i 
svenska samhället.

Detta år markerar också halvtid för 
den strategi som sattes för fyra år se-

RF | Årets RIM pågår 28–30 maj. Många och stora 
frågor kommer att avhandlas under helgens möte 
på distans.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 28 MAJ 2021 · TEXT FREDRIK GUNDMARK · FOTO BILDBYRÅN

Fredrik Gundmark 
inför Riksidrottsmötet 
2021

Bild från Riksidrottsmötet 2019
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dan. Detta år ska det beslutas om hur 
andra halvan av vägen i Strategi 2025 
ska se ut.

Många viktiga frågor ska avhandlas 
och SB&K:s ombud som består av mig 
själv, Elin Bladh, Marina Regnér, Mus-
se Hasselvall och Pilo Stylin har rustat 
genom ett par förmöten där vi gått 
igenom motionerna.

Det är också möjligt att idrottsfa-
miljen utökas med nya idrotter då det 
föreligger flera ansökningar om med-
lemskap. Några har Riksidrottsstyrelsen 
(RS) yrkat på att de ska väljas in och 
några yrkas på avslag. Avslagen beror 
i de flesta fall på likhetsprincipen, vilket 
är att liknande idrotter finns i andra SF 
och dessa därför passar in där, eller 
storleksprincipen, vilket innebär att de 
är för små för att bilda ett SF. Bland 
de som RS godkänner finner vi Padel 
och Friskis & Svettis medan till exempel 
E-sport och Bridge yrkas avslag för.

Oavsett vilket medför det en intres-
sant diskussion om vad vi anser vara 
och hur vi definierar idrott.

Jag vill också passa på att nämna 
att vår egen Stefan Stenudd förärats 
RF:s förtjänsttecken. Även om Stefan 
nog är glad att slippa sitta på scenen 

och erhålla utmärkelsen är vi mycket 
stolta över att en av våra under många 
år stora profiler förärats den. Stefan 
har på många sätt varit en stor och 
positiv kraft i förbundet och klart är att 
SB&K inte hade varit det vi är idag utan 
Stefan.

Det kommer på många sätt bli en 
spännande men också intensiv och lång 
helg som börjar på fredag efter lunch 
och inte avslutas förrän på söndag 
kväll. Om vi lyckas hålla tiden vill säga.

Hur det kommer att gå är svårt att 
sia om men vi står väl rustade och kom-
mer göra allt vi kan för att representera 
SB&K på ett bra sätt.

”Detta år markerar 
också halvtid för den 
strategi som sattes för 
fyra år sedan. Detta år 
ska det beslutas om hur 
andra halvan av vägen i 
Strategi 2025 ska se ut.”
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Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet har blivit beviljade medel 
till forskning kring inkluderande 

idrott. Uppdraget har tilldelats Pedago-
giska institutionen vid Umeå Universitet.

– Jag ser verkligen fram emot den 
här studien. Jag hoppas att den ska 
hjälpa oss att utveckla vår verksamhet 

och möjliggöra att ännu fler hittar till en 
inkluderande budo- och kampsportsför-
ening, säger SB&K:s ordförande Fredrik 
Gundmark.

SB&K vill att idrott utövas i en anda 
av ömsesidighet, där alla deltar likvärdigt 
i ansvaret för samtligas positiva upp-
levelse. Oavsett kön, könsidentitet eller 

SB&K | Forskningsprojektet Kampsport och inklu
dering vid Umeå Universitet är i gång och går in i 
en ny fas under sommarmånaderna. Forskningen 
ska bidra till kunskap som kan utveckla SB&K:s 
föreningsverksamhet ur ett inkluderingsperspektiv.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 6 JULI 2021 · TEXT MAGNUS LEDIN · FOTO ERIK VESTERBERG

SB&K i gemensamt 
forskningsprojekt med 
Umeå Universitet
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könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, sexuell lägg-
ning, ålder, social bakgrund, samt fysis-
ka och psykiska förutsättningar är man 
välkommen i verksamheten.

Med den här studien vill SB&K nu un-
dersöka om föreningsmiljön fungerar på 
detta sätt. Vilka möjligheter och utma-
ningar finns det för en inkluderande idrott 
inom vårt förbunds föreningar?

En av de som arbetar med projektet 
är idrottsforskaren Jenny Svender vid 
Umeå Universitet.

– Datainsamlingen är precis påbör-
jad och vi söker i detta nu kontakt med 
de föreningar som valts ut för att ingå i 
studien. Föreningarna kommer från olika 
delar av Sverige och representerar olika 
grenar. Datainsamlingen kommer att ske 
i form av fokusgruppsintervjuer, vilket 
innebär att deltagare i grupp samtalar 
kring frågor kopplade till inkludering, 
berättar hon.

När datamaterialet är insamlat är 
nästa steg att börja att analysera det.

– Det kommer att ske i höst. Vi vill 
verkligen uppmuntra föreningarna vi kon-
taktar att medverka. Tanken med forsk-
ningsprojektet är att bidra till vidareut-
veckling av inkluderingsfrågorna inom 
budo och kampsport och då är förening-
arnas tankar och erfarenheter viktiga, 
säger Jenny Svender.

”SB&K vill att idrott 
utövas i en anda av 
ömsesidighet, där 
alla deltar likvärdigt 
i ansvaret för 
samtligas positiva 
upplevelse. Oavsett 
kön, könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, 
sexuell läggning, ålder, 
social bakgrund, samt 
fysiska och psykiska 
förutsättningar är 
man välkommen i 
verksamheten.”
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Den gångna helgen (27−28 au-
gusti) genomförde RF-SISU kon-
ferensen Hjärnskakningar inom 

idrotten. Syftet var att genom en rad ex-
perter ge en uppdaterad genomgång av 
nuvarande kunskapsläge om diagnostik 
och behandlingsåtgärder.

Konferensen i Visby gällde också som 
en fördjupningskurs i idrottsmedicin enligt 
SFAIM:s kriterier. Fullständigt program 
finns utlagt på RF-SISU Gotlands hemsida.

Jag var på plats för Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets räkning. Detta 
för att dels själv lära mig mer om dessa 
frågor, dels för att initiera framtida sam-
arbeten för förbundets räkning.

Hjärnskakningarna och dess behand-
ling var givetvis i fokus men även närlig-
gande ämnen så som nackproblematik, 
psykisk hälsa och skyddsutrustning 
avhandlades.

Tidigare forskning, varav ett flertal 

UTBILDNING | Förbundet på plats när bland annat 
forskare och idrottare träffades för att diskutera 
idrottsrelaterade huvudskador.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 30 AUGUSTI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PIXABAY

SB&K deltog i  
konferens om  
hjärnskakningar
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undersökningar redogjordes för un-
der konferensens gång, rör framför allt 
fotboll, amerikansk fotboll, ishockey och 
boxning. Men en stor del av resultaten 
från den forskningen kan appliceras på 
andra idrotter också.

I den pågående forskningen anses 
såväl ungdomar som kvinnor vara risk-
grupper när det gäller huvudskador.

Det finns all anledning för oss som 
specialidrottsförbund att återkomma i 
detta ämne och då förhoppningsvis även 
med någon form av utbildningsinsats. 

Har ni frågor eller förslag gällande detta 
så får ni gärna höra av er till mig på 
lilja@budo.se.

”I den pågående 
forskningen anses såväl 
ungdomar som kvinnor 
vara riskgrupper när det 
gäller huvudskador.”
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Svenska Budo & Kampsportsför-
bundets idrottskonsulent Pilo  
Stylin är en av författarna till en 

artikel publicerad i Frontiers in Psycholo-
gy, en ansedd vetenskaplig tidskrift ba-
serad i schweiziska Lausanne.

− Jättekul och spännande att vi från 
SB&K:s sida medverkar till att få en veten-
skaplig artikel publicerad i ett så erkänt 
forum, säger han till budokampsport.se.

Den engelskspråkiga artikeln med titeln 
Integrating Rough-and-Tumble Play in 
Martial Arts: A Practitioner’s Model är 
på nästan 70 000 tecken och är i prak-
tiken snarare en akademisk uppsats. 
Pilo Stylin har skrivit den tillsammans 
med Tony Blomqvist Mickelsson, dok-
torand i socialt arbete vid Södertörns 
högskola.

− Tony har en bakgrund inom 

UTBILDNING | Akademisk undersökning  
av kamplekens betydelse för individen.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 26 OKTOBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN

SB&K bakom  
vetenskaplig artikel  
om bråklek
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kampsporten genom MMA. Idag forskar 
han om idrott och social integration, 
med ett naturligt fokus på kampsport. 
Tony kontaktade SB&K med frågan 
om det fanns något med anknytning 
till förbundets verksamhet som vi var 
intresserade av att studera. Det mest 
naturliga var arbetet som bedrivs inom 
MotoriQ och det fattade Tony också 
tycke för.

Den sedan några veckor tillbaka 
publicerade artikeln kretsar kring det 
som kallas för “kamplek” eller ”bråk-
lek”. Det vill säga lekar som bygger på 
kamp moment så som brottning, att jaga 
varandra, skojbråka, fäktas, Herren på 
täppan och liknande lekar där en eller 
flera kämpar med varandra.

− Artikeln handlar om sambandet 
mellan kampsport och rough and tum-
ble play, och hur detta kan bidra till att 
utveckla individen både psykiskt och 
socialt. Och att detta på många sätt kan 
ses som något som är unikt för kamp-
sport, berättar Pilo Stylin.

Varför ville ni skriva just den  
här artikeln?
− Vi på SB&K som arbetar med MotoriQ 
har lagt ner mycket tid och energi på 
att ta fram utbildningar och koncept likt 
Kampsportsskolan. Allt detta arbete har 
sitt ursprung i vetenskapligt förankrad 
kunskap. Den här artikeln är ett sätt 
att själva vara med och skapa en ökad 
kunskap om den koppling vi ser mellan 
kampsport och individens utveckling.

Hur kan Svenska Budo & Kampsports-
förbundet dra nytta av den?
− Först och främst skapar artikeln grund-
ade argument för att kampsportsträning 
kan bidra till positivt individuell utveckling 
på ett sätt som är unikt för kampsport. 
Detta ger oss en kunskap att väva in i 
utbildningar riktade mot föreningar och 
underförbund. Vilket gör att vi kan föreslå 
en mall för hur vi kan styra kampsport till 
att ge dessa positiva effekter.

Vad händer med artikeln nu?
− Den kommer förhoppningsvis läsas 
av andra, både av forskare inom ämnen 
som idrott, kampsport och bråklek samt 
även av personer inom idrotten som 
jobbar inom liknande områden. Vi hopp-
as att intresset blir större än bara inom 
kampsportens värld, säger Pilo Stylin.

Artikeln har i nuläget haft ett tusen-
tal besök på frontiersin.org och har redan 
börjat att användaßs i akademiska utbild-
ningar. Kontakta pilo@budo.se om ni vill 
veta mer.

”Artikeln handlar om 
sambandet mellan 
kampsport och rough 
and tumble play, och hur 
detta kan bidra till att 
utveckla individen både 
psykiskt och socialt.”
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Det nya året har traditionsenligt in-
letts med Kagamibiraki, ceremo-
nin för det nya året på högkvar-

teret Aikikai Hombu Dojo i den japanska 
huvudstaden Tokyo.

Totalt 767 aikidoutövare över hela värl-
den mottog då sina högre grader, och 
bland dessa fanns tre svenskar repre-
senterade:

AIKIDO | När den japanska aikidoorganisationen 
Aikikai inledde 2021 med tilldelning av högre 
grader fanns tre svenskar med bland de utövare 
som uppmärksammades i Japan.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 14 JANUARI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Tre svenska aikidokas 
graderade till 5 dan

Svenska Aikidoförbundets ordförande 
Magnus Burman säger så här om att 
svenskarna uppmärksammades:

– I aikido erhåller man normalt sina 
grader efter en gradering/examination upp 
till det att man klarat sin Yondan, fjärde 
graden svart bälte. Högre grader tar lång 

tid att få och utfärdas bara på rekommen-
dation av Aikikais graderingskommitté.

– Att erhålla en högre grad som dessa 
herrar nu tilldelats är ett fint erkännande 
av den gärning de gör och gjort för aiki-
don i den lokala klubben, i Sverige eller 
internationellt.

Henrik Jakobsson, 5 dan
Iyasaka Aikidoklubb, Stockholm

Jakob Blomquist, 5 dan
Lunds Aikidoklubb

Magnus Ohlsson, 5 dan
Malmö Takemusu Aikido Dojo
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Det var i helgens Juniorsporten, som 
vänder sig till en yngre publik, som 
föreningen Riai Aikido Dojo fick 

besök av Radiosportens reporter Jonas 
Enarsson.

I det 15 minuter långa reportaget 
medverkade flera av föreningens unga 

utövare. Bland annat fick de berätta om 
varför aikido är så roligt samt förklara 
några av övningarna.

En annan som intervjuas är Pia 
Moberg, klubbens grundare och huvudin-
struktör.

– Inslaget betyder mycket för oss som 

AIKIDO | Föreningens unga med i reportage  
från dojon.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 21 SEPTEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO JONAS ENARSON/SVERIGES RADIO

Göteborgsklubben  
Riai Aikido Dojo  
uppmärksammad 
i Sveriges Radio
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förening, men också för aikido rent gene-
rellt. Då jag talade med reportern insåg 
jag att det vi gör inom aikidon är helt i linje 
med vad all forskning visar, att de allra 
flesta vill träna för att det är kul och ingen 
vill sitta på bänken. De medverkande bar-
nen svarade så spontant bra och upprik-
tigt. Jag funderar på om det inte är barnen 
som ska berätta varför de tränar istället 
för att vi vuxna ska berätta och förklara, 
säger hon.

Hon tycker också att föreningens filo-
sofi framgick.

– Inslaget speglar vår verksamhet bra, 
där vi tränar över köns- och åldersgränser 
och där alla alltid får vara med och alla 
har roligt. Att just hitta motivation till rörel-
seglädje fritt från tävling i de olika ålders-

grupperna är den ständiga utmaningen. 
Verktyget att nå målen är aikido, och allt 
vi gör på träningen. Genom att lyfta bort 
prestationen från instruktörerna att “lära 
barnen aikido” kan ingen misslyckas, vare 
sig barn eller instruktörer.

”Inslaget speglar vår 
verksamhet bra, där vi 
tränar över köns- och 
åldersgränser och där 
alla alltid får vara med 
och alla har roligt.”

Lyssna på inslaget här: 
www.sverigesradio.se/avsnitt/kampsporten-aikido-starker-sjalvkanslan
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Sedan årsskiftet är Svenska Allstyle-
förbundet ett eget underförbund 
inom SB&K, det 18:e i ordningen.

Fredagen den 12 mars höll man sitt 
historiska, första årsmöte. Det skedde di-
gitalt liksom övriga årsmöten inom Svens-
ka Budo & Kampsportsförbundet detta år. 
Och det blev ingen utdragen historia.

− Det flöt på bra och var avklarat på 
rekordhastighet. Jag tror att vi var klara 
på 35 minuter, säger ordföranden Thabo 

Motsieloa och skrattar.
Till och med 31 december 2020 ingick 

man i Svenska Kampkonstförbundet .
− Största skillnaden mot när vi låg 

under dem är att vi nu administrerar oss 
själva, bland annat med årsmöten. Det blir 
även enklare att jobba internationellt om 
man är ett eget underförbund, för att få 
med sig andra organisationer till exempel.

− Man ringer ju inte på dörren för att 
prata med barnen, man vill ju prata med 

ALLSTYLE | Årsmötena inom Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet radar upp sig i mars månad. 
Däribland märks ett debuterande förbund.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 16 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Allstyle höll sitt första 
årsmöte som eget  
underförbund
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föräldrarna. Och nu är vi föräldrar i vårt 
eget förbund.

Allstyleförbundet hade en stark 
utveckling under 2019 men med anled-
ning av coronapandemin blev det mesta 
inställt under fjolåret.

− Vi gick från två till 46 anslutna 
föreningar 2019, vilket gjorde att vi kunde 
ansöka om att bli eget underförbund, be-
rättar Thabo Motsieloa. Sen kom ”covid-
året”. Då lyckades vi bara genomföra en 
tävling innan allt blev inställt, bland annat 
SM och planerade träningsläger.

Pandemin har slagit hårt mot idrotten 
och inte minst mot kampsportssverige.

− Föreningslivet tar mycket stryk nu. 
Men de som överlever kommer att stå 
starka längre fram. Jag ser med tillför-
sikt fram emot 2022, det tror jag blir ett 
kanonår för allstyle och svensk kampsport 
över huvud taget, säger Motsieloa.

”Föreningslivet tar 
mycket stryk nu. Men 
de som överlever 
kommer att stå starka 
längre fram. Jag ser 
med tillförsikt fram emot 
2022, det tror jag blir ett 
kanonår för allstyle och 
svensk kampsport över 
huvud taget.”
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Det blir kvalitet, inte så mycket 
kvantitet, i år, säger arrangör 
Thabo Motsieloa till budokamp-

sport.se.
SM i allstyle blir ett inslag under 

TAWK, kampsportssatsningen med taek-
wondo, submission wrestling, allstyle och 
wushu, som hålls i Fryshuset på lördag.

Allstyle planeras att starta 14.00 och 
i startfältet finns bland andra veteranen 

Ola Ahlvarsson och framtidsnamnet  
William Thorén.

– Tyvärr har vi fått en hel del återbud, 
så SM i år blir kvalitet, inte så mycket 
kvantitet. Det blir inte heller några dam-
matcher, men det kommer att bli kul 
ändå. Vi har lagt SM under TAWK, så vi 
hoppas att det kommer en hel del publik 
och tittar.

Thabo Motsieloa har tidigare för 

ALLSTYLE. Allstyle har gått från en tävlingsform 
till egen idrott. Och i helgen hålls det andra SM:et 
i idrottens historia, i Fryshuset under kampsports
satsningen TAWK.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 3 DECEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO ANNIE BONDEFELT, ARKIV

Allstyle-SM 
hålls i helgen
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budokampsport.se berättat om hur idrot-
ten Allstyle vuxit fram under åren, nu när 
man står inför ett andra SM någonsin ser 
han ljust på framtiden.

– Även om SM blir litet ser vi en bra 
utveckling för allstyle, tycker jag. Vi var 
två anslutna föreningar när vi startade 
idrotten för ungefär två år sedan, nu är  
vi runt 50.

”Även om SM blir litet ser 
vi en bra utveckling för 
allstyle, tycker jag. Vi var 
två anslutna föreningar 
när vi startade idrotten 
för ungefär två år sedan, 
nu är vi runt 50.”

Här är de startande i SM i allstyle på lördagen

Herrar, -68 kg

Rasmus Medin, Västerås Fight club
Ola Ahlvarsson, Södermalms Shaolin Förening

Herrar, -72 kg

William Nurmela, Telge kick & thai
Jahongir Mirzoev, Södermalms Shaolin Förening

Herrar, -82 kg

Amilcar Duarte, Telge kick & thai
William Thorén, Södermalms Shaolin Förening
Alan Horak, Team Macc
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Under gårdagen (den 24 mars) blev 
det helt klart − armbrytningen gör 
debut och kommer att vara en del 

av SM-veckan Vinter i Piteå 2022. Täv-
lingarna sänds som vanligt i SVT.

− När det blev offentligt igår var mot-
tagandet väldigt bra. Det är känslomäs-
sigt värdefullt för våra medlemmar i en 
mindre sport att vara med på SM-veckan, 
berättar Armsportförbundets ordförande 
Anders Axklo.

Tidigare har SM i 
armbrytning anord-
nats i olika svenska 
städer, där de lokala 
arrangemangen har 
satt sin egen prä-
gel på tävlingarna. 
Farhågor har därför 
funnits över att SM-tävlingarna ska för-
lora sin charm när många andra idrotter 
också samlas på samma ställe.

ARMSPORT | Det har varit på gång tidigare men 
då stoppats av coronapandemin. Nu gör Svenska 
Armsportförbundet ett nytt försök att etablera sin 
idrott på SM-veckan.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 25 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO ANDREAS JOHANSSON

Armbrytningen klar  
för SM-veckan 2022

Anders Axklo
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− Vi är fortfarande en liten sport och alla 
kvitton på att vi verkligen tillhör den stora 
svenska idrottsfamiljen mottages väldigt 
tacksamt. Det är framförallt det som gör 
att vi väljer att göra det här. Vi blir sedda 
och erkända och det har vägt över för vår 
del, säger Axklo.

Armsporten var tidigare planerad att 
finnas med redan till SM-veckan i Luleå 
och Boden 2020, då som ett ”wild card” 
eftersom en ledig plats hade uppstått 
i listan över idrotter. Men på grund av 
coronapandemin blev samtliga tävlingar 
inställda.

Och detsamma hände inför den 
tilltänka SM-veckan i Borås i år. Men där 
hade inte ens armsportens medverkan 
börjat att diskuteras eftersom beskedet 
kom flera månader innan de planerade 
tävlingarna.

− Till Piteå 2022 valde vi nu för första 
gången att göra en ”riktig” ansökan 
enligt konstens alla regler. Och där hade 
vi en fördel av att ha gått igenom proces-
sen inför tävlingarna i Luleå. Armbryt-
ning är en bra tv-sport och det såg SVT 
värdet i också, säger Axklo.

Förhoppningen är nu förstås att täv-
lingarna i Piteå kan genomföras som pla-
nerat 23–29 mars 2022. Hur armsports-
sverige ställer sig till samarrangemanget 
med de övriga idrotterna även framöver 

är för tidigt att säga, enligt ordföranden.
− Vi har ju inte genomfört några 

tävlingar än på SM-veckan så det måste 
göras och utvärderas innan vi vet hur vi 
tänker kring våra tävlingar i det längre 
perspektivet. Men vi ser mycket fram emot 
att först och främst finnas med i Piteå.

Till sist kanske det finns de som und-
rar varför armbrytning ingår i SM-veckan 
Vinter och inte motsvarigheten på som-
maren?

− Sommarveckan är inte aktuell för 
vår del av kalendermässiga skäl. Vi vill 
arrangera våra SM i god tid inför inter-
nationella mästerskap som EM och VM. 
Och de avgörs senare på året, förklarar 
Anders Axklo.

Bland övriga ”vintersporter” i Piteå 
2022 märks även förbundskollegorna 
inom jujutsun.

”Vi är fortfarande en liten 
sport och alla kvitton 
på att vi verkligen tillhör 
den stora svenska 
idrottsfamiljen mottages 
väldigt tacksamt.”
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Nästan all tävlingsverksamhet har 
varit pausad under coronapande-
min. Men nu ser svensk armbryt-

ning fram emot nya satsningar.
− Sporten har ju stått still i 1,5 år på 

grund av pandemin. Nu siktar vi på en rejäl 
omstart för föreningarna och för hela arm-
sporten i Sverige, berättar Svenska Arm-
sportförbundets ordförande Anders Axklo.

Så här ser planerna ut för de kommande 
månaderna:

Armbrytnings-SM
Axklo: “Både SM 2020 och 2021 har vi 
tvingats att ställa in på grund av pande-
mins restriktioner och av smittspridnings-
skäl. Armbrytning är ju en idrott som är 
svår att genomföra på ett smittsäkert 

ARMSPORT | Såväl SM, VM som seriespel finns 
med i planeringen när armbrytningssverige ser 
slutet på restriktionerna.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 4 AUGUSTI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO MARIAN CAPLA

Svensk armbrytning 
gör omtag efter  
pandemin
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sätt med tanke på närkontakten med 
händer och ansikte. Istället blir det full 
satsning på SM-veckan i mars 2022, där 
ju armbrytningen är med för första gång-
en som ordinarie idrott.“

Armbrytnings-VM
Axklo: “VM 2020 i Florida ställdes in 
och istället fick den amerikanska ar-
rangören arrangera VM i år istället på 
samma plats. Tävlingarna ska avgöras 
nu i september och arbetet med att lösa 
inresetillstånd från EES-länderna pågår 
för fullt. VM kommer att avgöras men 
om alla anmälda deltagare kommer att 
kunna resa dit återstår att se.”

Ordförandekonferens
Axklo: “Vi har bestämt oss för att försöka 
att samla ordföranden från våra idrotts-
föreningar. En majoritet av klubbarna 
är redan anmälda, vi räknar med 20-25 
föreningar på plats. Bakgrunden till detta 
är övertygelsen om att armbrytningen 
och verksamheten inte sker i förbundet 
utan i föreningarna. Det är där inspiratio-
nen måste finnas och det är där enga-
gemanget ska finnas för att utveckla 
sporten. Det ska inte vara centraliserat 
hos förbundet.

På agendan står ett antal strategifrå-

gor som förbundet sedan tidigare har i 
fokus. Avsikten är att samtalen och kors-
befruktningen mellan föreningarna ska 
bidra till att leda hela sporten framåt.”

Armsvenskan
Axklo: “I ljuset av att även SM 2021 har 
ställts in finns ett behov av att ha någon 
form av tävlingsformat redan till hös-
ten. Det serieformat som utvecklades 
till hösten 2020 får därför en ny chans 
då det bara hann genomföras en enda 
omgång innan den andra vågen avbröt 
satsningen.

Efter höstens VM kommer serien att 
dras igång och genomföras innan nästa 
års SM. Ett 10-tal föreningar var anmäl-
da för ett år sen, vi hoppas på ännu fler 
den här gången. Det blir fem olika kate-
gorier: herrar -70 kg, herrar -86 kg, herrar 
+86 kg, damer -63 kg samt damer +63 
kg. Alla genomför tre matcher med hö-
gern och tre matcher med vänstern, totalt 
alltså 30 ronder per match.

Det som känns spännande med det 
här formatet är att det ger en möjlig-
het att tydligare tävla för sin förening. 
Armbrytning är ju som många andra 
kampsporter väldigt individualistiskt och 
vi tror att formatet kommer att bidra till 
den lokala klubbens utveckling.”



56SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

En som fått Elitidrottsstipendiet  
– och två gånger dessutom –  
är BJJ-stjärnan Elina Moestam.

− Ja, jag har fått det både för säsong-
erna 2019/20 och 2020/21, berättar hon 
för budokampsport.se. Jag fick reda på det 
genom att sitta och uppdatera Riksidrotts-
förbundets sida tills resultaten var presen-
terade. Jag blev så klart jätteglad!

Elina studerar till lågstadielärare på 
Stockholms Universitet, där hon har ett års 
studier kvar. Stödet är förstås välkommet 
när man har både skola och en elitidrotts-
karriär att pussla med.

− Det ekonomiska tillskottet ger en 
trygghet. Men förutom det är det jättebra 
att få tillgång till [appen] Svensk Idrotts-
hälsa, där jag kan få kontakt med läkare, 
sjukgymnaster och dietister väldigt lätt.

Stipendiet innebär ett bidrag på 25 000 
kronor/termin, vilket som jämförelse är mer 
än det maximala studiebidraget.

− Jag studerar ju på heltid och när jag 
tränar som mest inför mästerskap tränar 

jag dessutom två gånger om dagen. Våra 
resor och tävlingar är dyra och kräver att 
jag arbetar extra, vilket gör att återhämt-
ningen mellan träningen och studierna 
tar tid. Med pengarna från stipendiet har 
jag inte behövt jobba lika mycket extra 
för att ha råd och jag har kunnat foku-
sera lite mer på vad som är viktigast för 
mig, berättar hon.

BJJ | I en dryg månad till går det att ansöka om 
Riksidrottsförbundets och Svenska Spels  
stipendium till dem som kombinerar studier på  
eftergymnasial nivå med en elitidrottssatsning.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 23 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Elina Moestam:  
“Elitidrottsstipendiet 
ger en trygghet”

Elina Moestam
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På meritlistan märks såväl SM-guld, EM-
guld som VM-guld i brasiliansk jiu-jitsu. 
Men coronapandemin har förstås inneburit 
helt andra förutsättningar för henne och de 
andra i världstoppen.

− Det senaste året har varit väldigt 
lugnt på tävlingsfronten och träningen 
har varit väldigt anpassad. Men jag, min 
fästman och ett gäng till har passat på 
att starta en egen klubb här i Stockholm 
– Stark heter den och där tränar vi BJJ och 
submission wrestling. Det har gått väldigt 
mycket tid till att fortsätta med sporten på 
det sättet men det har också varit väldigt 
roligt och givande.

Samtidigt längtar hon också tillba-
ka till mästerskapen och de riktigt heta 

”Jag hoppas verkligen att 
tävlingarna drar igång 
så att jag kan få möta de 
bästa och träna för att 
tävla igen.”

matcherna.
− Jag hoppas verkligen att tävlingarna 

drar igång så att jag kan få möta de bästa 
och träna för att tävla igen.

Alla tidigare stipendiater inom SB&K 
hittar ni på www.budokampsport.se.
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Coronapandemin har fortsatt lan-
det i sitt grepp, och det mesta 
av tävlingsverksamheten inom 

svensk idrott är fortfarande pausad. 
Undantagen är de tävlingar och seriespel 
som faller under termen yrkesmässig 
idrott.

Brasiliansk jiu-jitsu i Sverige har inte den 
omfattningen av utövare och inom idrot-
ten har inga tävlingar avgjorts på över 
ett år. Trots det har Svenska BJJ-förbun-
det (SBJJF) hopp om att kunna arrangera 
SM-tävlingar senare i år.

− Styrelsen har beslutat att SM ska 

BJJ | Trots att tävlingarna varit pausade i över ett 
år hoppas man få till stånd SM-tävlingar senare 
i år. BJJ-förbundets ordförande Margareta Myhr 
berättar hur man tänker.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 20 APRIL 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN

BJJ-förbundet hoppas 
kunna arrangera  
SM i höst
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gå av stapeln den sista helgen i sep-
tember varje år. Tidigare år har datumet 
kunnat variera lite men vi tycker det är 
viktigt att alla inblandade ska kunna ha 
ett mer fast datum att förhålla sig till. Vi 
har valt att planera som om det är fullt 
möjligt att genomföra ett SM, säger för-
bundets ordförande Margareta Myhr till 
budokampsport.se.

BJJ-förbundet har på sin hemsida 
efterlyst föreningar som är villiga att stå 
för ett SM-arrangemang.

− En av anledningarna till att vi nu 
går ut och söker arrangör är för att ge 
den arrangerande föreningen, och för-
bundet, en möjlighet att förbereda sig på 
bästa sätt. Den arrangerande föreningen 
kommer bland annat behöva ansöka om 
tid en hall, vilket i många kommuner be-
höver göras senast den sista april. Vi har 
en förhoppning om att vaccinationer och 
smittläge gör så att vi kan genomföra ett 
SM men mästerskapet kommer endast 
genomföras om vi anser det möjligt. Om 
restriktioner och allmänna råd säger an-
nat kommer tävlingen att ställas in eller 
skjutas fram.

När tävlades det senast i BJJ I Sverige?
− Senast var i februari 2020. Därefter har 
inga tävlingar kunnat genomföras och de 
sanktioner som beviljades under reste-
rande del av året drogs tillbaka. Under 
2021 har det inte ansökts om sanktion 
för någon tävling alls hittills.

Hur viktigt är det för er att  
tävlingarna kommer igång igen?
− BJJ-tävlingar är en viktig del av verk-
samheten och det finns ett stort intres-
se för att både tävla och att arrangera 

tävlingar. Men av våra nästan 10 000 
medlemmar är det en mindre andel som 
faktiskt tävlar. BJJ är framförallt en väl-
digt stor motionsidrott. Det viktiga för oss 
är att den ordinarie verksamheten kan 
komma igång igen, att vi kan återgå till 
en träning mer lik den vi hade innan pan-
demin. Därefter ser vi fram emot att även 
tävlingsverksamheten kommer igång, 
säger Margareta Myhr.

Brasiliansk jiu-jitsu i Sverige har 
förstås påverkats starkt av coronapan-
demin.

− Många föreningar har tagit ett stort 
ansvar och stängt ned sin inomhusträ-
ning under hela pandemin. Detta har 
självklart fått konsekvenser för förening-
ar med elevbortfall och förlorade intäkter 
samtidigt som hyrorna ändå ska betalas. 
Den ström av nybörjare som varje år hör 
av sig för att de är sugna på att testa BJJ 
har i många fall fått nekas då det nuva-
rande träningsupplägget inte passat för 

”BJJ-tävlingar är en viktig 
del av verksamheten 
och det finns ett stort 
intresse för att både 
tävla och att arrangera 
tävlingar. Men av 
våra nästan 10 000 
medlemmar så är det 
en mindre andel som 
faktiskt tävlar.”
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att ta emot nya utövare utan förkunska-
per, berättar Myhr.

− Vi hör också att det finns en oro, 
särskilt hos de föreningar som gjort allt 
för att följa de restriktioner som finns, att 
deras utövare ska välja att byta klubb för 
att få träna. Särskilt nu inför ett SM. Vi 
hoppas att det är en obefogad oro men vi 
vill ändå passa på att vädja till alla utö-
vare, att alla har ett ansvar för att mini-
mera smittspridningen och att de sänder 
en tanke till de ansvariga i varje förening 
som i många fall har fått ta svåra och 
tråkiga beslut under denna pandemi.

Till sist – vad ställer ni för krav på en 
eventuell SM-arrangör till hösten?
− Arrangerande förening, och alla som 
deltar på SM, måste såklart vara medlem 

i SBJJF och fullgjort sina plikter gentemot 
SBJJF och SB&K, berättar ordföranden.

− I övrigt har vi tre punkter som vi i 
första hand önskar få svar på från de som 
anmäler intresse för att arrangera SM:

•  Namn på den hall som föreningen 
 avser att boka för SM så att vi kan 
 säkerställa att hallen/arenan är lämplig 
 för ändamålet.

•  Om föreningen har den utrustning som 
 krävs för att anordna tävlingen.

•  Om föreningen har funktionärer som 
 kan arbeta på tävlingen.

Sista dag att anmäla sitt intresse för att 
arrangera är nu på söndag den 25 april. Så 
snart som möjligt efter det hoppas styrel-
sen i SBJJF ha klart med en SM-arrangör.
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VM i BJJ gick i helgen i Anaheim i 
USA. Astrid Schölin svarade för 
ett fint mästerskap och knep en 

bronsmedalj i brunbältesklassens fjä-
dervikt.

Hon inledde VM starkt med segrar 
över både Ana Garcia och Miranda  
Galban. I semifinal blev dock amerikan-
skan Elizabeth Liera för svår.

”Det kändes skönt att få placera sig på 
podiet, såklart så jagar man alltid efter 
guldet men känner mig inte missnöjd 
över att det inte gick hela vägen. Att få 
stå på podiet gav mig självförtroende i 
att tävla i brunbältesklassen och insikt 
i att jag själv kan stå på toppen snart.”, 
skriver Schölin till budokampsport.se.

BJJ. Astrid Schölin (längst till höger i bilden) är ett 
framtidslöfte inom BJJ. I helgen vann hon ett VM-
brons i brunbältesklassen.
  – Det kändes skönt att placera sig på podiet, 
skriver hon i ett meddelande till budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 15 DECEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO SCARLETT LILJEFORS

Astrid Schölin vann 
VM-brons i BJJ
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Efter långt uppehåll var den svenska 
juniortruppen på mästerskap igen. 
I helgen tävlade sju fighters i disci-

plinen JJIF Fighting vid junior-EM i tyska 
Maintal.

Lovisa Schmidt från Nacka Dojo stod 
för ett fantastiskt resultat med EM-guld 

i U21 -52 kg efter fyra väldigt starka 
matcher. Lovisa har utvecklats och fick 
ihop både slag- och sparkdelen och var 
svår att rubba i kast. Hon utnyttjade sin 
räckvidd och satte många fina ippon-
sparkar. Efter vinst mot Marie Vellguth 
från Tyskland i sista matchen säkrade 

JUJUTSU | Sju svenska fighters var i hetluften vid 
europamästerskapen för juniorer i Tyskland, där 
Lovisa Schmidt vann EM-guld! Landslagscoachen 
Joakim Vistam lämnar här en rapport.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 28 SEPTEMBER 2021 · TEXT JOAKIM VISTAM 
TEXTREDIGERING MATS LILJA · FOTO SVENSKA JUJUTSUFEDERATIONEN

Guld och två silver till 
Sverige vid junior-EM  
i jujutsu
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Lovisa guldet.
Det blev dessutom silvermedaljer till 

Emma Lette och Ella Jacobsen, båda från 
Nacka Dojo.

Emma, som är regerande världsmäs-
tare i U21 -70 kg, startade lite ofokuserat 
i första matchen och förlorade mot Lena 
Kostanjok från Slovenien (som vann gul-
det). Emma vann sina återstående fyra 
matcher och visade lite mer av sin nor-
mala nivå som är skyhög.

Ella, som är världsmästare i U18 -70 
kg, tävlade nu i U21 -63kg och startade 
EM utmärkt. Vinst i kvartsfinal och se-
mifinal efter smart och riktigt bra jujutsu 
där hon dominerade på golvet. I finalen 
kändes det som hon skulle kunna ge Lisa 
Fuhrman från Österrike en rejäl match. 
Tyvärr hängde inte benen med riktigt i 
finalen så Ella fick nöja sig med ett silver 
den här gången.

Nisse Lindberg och Robin Vistam täv-
lade i U21 -62kg och hade tufft motstånd.

Nisse tog sig till bronsfinal efter en 
seger och en förlust men förlorade tyvärr 
den mot en rumän. Nisse, som har en helt 
egen stil när han fightas, kändes väldigt 
lugn och fokuserad och hade lika bra 
kunnat ta sig till final.

Robin Vistam fick en bra första match 
mot en fransman, som senare tog sig till 
final. Han ledde matchen som vanligt på 
poäng men förlorade ändå på fullt hus 
efter ett kast och fasthållning från frans-
mannen.

Landslagsdebutanterna i U18, Toni 
Beljo från Jujutsu-Ryo Värnamo samt 
Noel Petterson från Hiyama Dojo, tävlade 
på lördagen och gjorde fina matcher.

Toni tog sig till semifinal men förlorade 
tyvärr den och fick därefter gå bronsfinal 
mot Markos Fournarakis från Grekland. 
Toni förlorade tyvärr den också men gjor-
de ett väldigt bra mästerskap.

Noel, som jag hade höga förvänt-
ningar på, fick en tuff start och hann 
inte riktigt komma igång i sina matcher. 
Han fightades bra med sina slag och 
sparkar men blev kastad och fasthållen. 
Noel kommer att synas i fler mästerskap 
och med hårt arbete så kommer också 
vinsterna.

Alva Lette och Hugo Blommaskog fick 
stanna hemma på grund av skador. Där 
hade vi absolut ett par medaljchanser som 
vi istället får på ett annat mästerskap.

Sammanfattningsvis var det ett bra 
första mästerskap med tanke på att det 
var första tävlingen sen våren 2020. Nu 
ser vi fram emot senior- och junior-VM i 
Abu Dhabi i början på november.

Resultat U21

Lovisa Schmidt -52, Nacka, Guld
Ella Jakobsen -63, Nacka, Silver
Emma Lette -70, Nacka, Silver
Nisse Lindberg -62, Nacka, 5:a
Robin Vistam -62, Nacka, 9:a

Resultat U18

Toni Beljo -81, Värnamo, 5:a
Noel Pettersson -66, Hiyama, 9:a
Hugo Blommaskog -73, Shindo, 
(skadad och deltog ej)
Alva Lette -70, Nacka, 
(skadad och deltog ej)
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Det blev dubbla svenska JVM-med-
aljer i Abu Dhabi under torsdagen.
I U21 vann Ella Jakobsen guld i 

-63-kiloklassen och i den elva kilo lättare 
vikten, -52, blev det silver genom Lovisa 
Schmidt.

Jakobsen imponerade i finalen mot 
Lisa Fuhrmann från Österrike och vann 
komfortabelt. Med det fick hon revansch 
på österrikiskan för finalförlusten i JEM i 
september.

För Lovisa Schmidt, som ju vann JEM-

guld tidigare i höstas, blev det ett silver 
den här gången. Guldet vanns av Claudia 
Di Blas från Italien.

Tre ytterligare svenskar var på 
VM-mattan under dagen. Toni Beljo kom 
delad nia, medan Robin Vistam och Nisse 
Lindberg blev delad 13:e i sina respektive 
viktklasser.

VM fortsätter under hela helgen. 
Det sänds via stream på den interna-

tionella jujutsufederationens Youtube- 
kanal.

JUJUTSU | Det blev ett svenskt JVM-guld för Ella 
Jakobsen i U21-klassen, -63 kg. Jakobsen besegrade 
österrikiskan Lisa Fuhrmann i finalen. Det blev också 
ett silver för Lovisa Schmidt i 52kilosklassen.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 4 NOVEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO ROB HAANS

Ella Jakobsen vann 
JVM-guld i jujutsu
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Lite godis är man väl värd efter det 
här, säger Öster-Hall till budokamp-
sport.se.

Det blev en fin svensk jujutsu-VM-
helg i Abu Dhabi och under söndagen 
blev det två VM-guld var för Jenny Ös-
ter-Hall och Mike Malmer i parajujutsu.

Jenny Öster-Hall vann guld i stilen 
newaza och även i duo, tillsammans med 
landslagstränaren Isabelle Sarfati. Mike 

Malmer vann guld i två newaza-klasser.
Jenny Öster-Hall har vunnit guld förr. 

Hon håller helgens guld högt.
– Det är ju stort med två guld. Det var 

lite nervöst innan VM, som det brukar 
vara. Så det är en skön känsla att vinna 
så här.

Och hon kommer att fira gulden.
– Lite godis är man väl värd efter det 

här, skrattar hon.

JUJUTSU | Under helgen fortsatte VM i jujutsu i Abu 
Dhabi, med fina svenska prestationer och flera 
medaljer. Det blev dubbla guld i parajujutsu till Jenny 
Öster-Hall och Mike Malmer, samt ett VM-brons för 
seniordebuterande Emma Lette.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 8 NOVEMBER 2021 · TEXT & FOTO JONATHAN BROBERG

VM-framgångar 
i jujutsu
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Landslagscoach Roger Berger menar att 
gulden för Mike och Jenny betyder väldigt 
mycket.

– För oss som håller på med det här 
blir Jenny och Mike lite ambassadörer 
för parasporten och vår förhoppning är 
att fler ser att det går att komma ner till 
klubbar och börja träna.

– Jag vill ge hela jujutsufederationen 
och Isabell Sarfati en stor eloge. Att vi får 
vara med i landslaget tillsammans med 
de andra betyder enormt mycket.

Det blev ytterligare en svensk VM- 
medalj i helgen. Under lördagen vann seni-
ordebutanten Emma Lette ett skarpt brons, 
efter att ha besegrat ryskan Aleksandra 
Ivanova i bronsmatchen med 8-3.

”För oss som håller 
på med det här blir 
Jenny och Mike lite 
ambassadörer för 
parasporten och vår 
förhoppning är att 
fler ser att det går att 
komma ner till klubbar 
och börja träna.”
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Jag har nog fortfarande inte riktigt 
förstått det, säger hon till budokamp-
sport.se.
19-åriga Emme Lette från Nacka Dojo 

svarade för ett smått sensationellt VM i 
jujutsu förra helgen. Hon, som var debu-
tant i seniorsammanhang, var klok, stark 
och väldigt stabil.

Lette har imponerat i flera år som ju-
nior. Men att kliva upp ett hack till senior 

är något annat. Eller borde åtminstone 
vara det.

– Jo, men så är det. Det här var en 
helt annan nivå än den jag har tävlat i 
tidigare. I juniorklass kan kvaliteten vara 
lite utspridd och skiftande, men här var 
det verkligen de allra bästa som var med. 
Och att känna att jag hänger med, det är 
en otrolig upplevelse faktiskt.

Men VM-succén var långt ifrån själv-

JUJUTSU. Emma Lette imponerade stort under VM 
i jujutsu. Jättetalangen, med mängder av interna
tionella juniorframgångar, svarade för ett mycket 
lovande första seniorvärldsmästerskap. Det blev  
ett brons i Abu Dhabi.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 12 NOVEMBER 2021  
TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO FREDRIK LINDBERG, ARKIVBILD

VM-debuten blev  
till ett brons
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klar, åtminstone om du frågar henne själv.
– Inför VM var det en berg- och dal-

bana. Jag började tvivla på mig själv och 
jag fick inte till det i träning kände jag. 
Jag pratade mycket med Joakim Vistam 
och Rob Haans, och de menade att det 
är mina motståndare som ska känna 
att de inte får förlora mot mig. Och inte 
tvärtom.

– Varje vunnen poäng skulle vara en 
seger i sig.

Och så började VM på ett strålande 
sätt för Lette, med seger i första matchen 
mot danska Freja Poulsen.

– Att få den starten var otroligt viktigt 
för mig. Jag fick ett kvitto på att jag hade 
här att göra, så att säga.

“Fanns inte att förlora”
Segern innebar avancemang till 

kvartsfinal. Där väntade regerande 
världsmästarinnan och världsettan, ne-
derländskan Aafke van Leeuwen.

– Redan när jag var yngre sade Micke 
Kuntz (den forne förbundskaptenen) till 
mig att det är henne jag måste vinna 
över för att nå framgångar på seniornivå. 
Så jag hade spanat och väntat på det 
här tillfället väldigt länge. Jag ville taktiskt 
undvika hennes kastdel och lyckades 
hyfsat med det, och då fick jag en känsla 
av att det här inte var omöjligt.

Lette höll mot favoriten. Och tog 
matchen till förlängning och sedermera 
seger. Men det kostade mycket energi. 
Och det blev förlust i semifinalen och en 

match om bronset stundade, mot ryskan 
Aleksandra Ivanova.

– Även hon är väldigt meriterad och 
duktig, så jag visste att det skulle bli en 
tuff uppgift. Samtidigt, hade jag tagit mig 
hit fanns det inte att förlora.

“Så jäkla kul”
Det blev svensk vinst med 8-3 och en 

alldeles strålande VM-debut slutade med 
bronspengen runt halsen.

– Jag har nog fortfarande inte riktigt 
förstått det. Jag är lite chockad även nu. 
Det är så jäkla kul och framförallt är det 
skönt att veta att jag håller på den här 
nivån. Jag har något att jobba vidare 
med och mot.

Nästa destination i Lette-resan är SM 
i jujutsu, som hålls redan nästa helg.

”Jag har nog fortfarande 
inte riktigt förstått det. 
Jag är lite chockad även 
nu. Det är så jäkla kul 
och framförallt är det 
skönt att veta att jag 
håller på den här nivån. 
Jag har något att jobba 
vidare med och mot.”
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Men det har inte varit alldeles 
lätt att få ihop allting. Eftersom 
Sabrina arbetar heltid har ut-

bildningen fått bedrivas på halvfart i två 
års tid. Dessutom bor hon i Malmö och 
delar av utbildningen har hållits på  
Bosön utanför Stockholm.

– Jag har nog lagt över 40 semester-
dagar för att kunna gå den här utbild-
ningen, konstaterar hon.

Hon har tidigare gått steg 1–3 inom 
SB&K:s tränarutbildningar.

– Jag har velat ha en högre utbild-
ningsnivå. Jag är ju förbundskapten för 
kickboxning och jag vill verkligen utveckla 
sporten i Sverige.

I veckan kom ett glädjande besked då 

Riksidrottsförbundet meddelade att hon 
var en av årets mottagare av stipendium 
från Prins Bertils och prinsessan Lilians 
idrottsfond. Stiftelsens ändamål är enligt 

KICKBOXNING | Förbundskaptenen är i slutet av sin 
elittränarutbildning. Hon får nu ekonomiskt tillskott 
för att ytterligare utveckla sitt ledarskap.
Sedan i januari 2019 har kickboxningens förbunds
kapten Sabrina Sedin Roskvist gått Idrottens 
elittränarutbildning (ETU). Detta med bidrag till 
kursavgiften från Svenska Budo & Kampsports-
förbundet och Svenska Kickboxningsförbundet.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 10 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO PRIVAT

Sabrina Sedin Roskvist 
mottagare av  
ledarstipendium

Sabrina Sedin Roskvist
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rf.se att främja svensk idrott genom 
stipendier till ledare och instruktörer för 
deras vidareutbildning.

Sabrina Sedin Roskvist har nu till-
delats ett stipendium på 20,000 kronor 
från idrottsfonden. Hon blir med det den 
första ledaren inom SB&K sen Raili Par-
konen (2006) att få stipendiet.

– Det är ett erkännande, säger Sabri-
na Sedin Roskvist. Det visar att det är 
en bra utbildning och att det ger trovär-
dighet. Stipendiet möjliggör att jag kan 
fortsätta att utbilda mig. Det ger ännu 
mer energi för att fortsätta med idrotten 
och att förmedla kunskapen vidare.

– Jag är framförallt intresserad av 
utveckling och forskning gällande pre-
station och hur man ska kunna prestera 
bättre. Inom elittränarutbildningen lär 
man sig också att söka upp och använ-
da forskningsartiklar, vilket jag tycker är 
väldigt intressant.

Hennes tid inom ETU går nu mot sitt 
slut. Lärdomarna är många och inte bara 
från läroplanen.

– Man får ett otroligt bra nätverk från 
utbildningen, med utbyte med bland an-
nat OS-sporter som har en annan orga-
nisation och ekonomi. Man kan lära sig 

”Det är ett erkännande.
Det visar att det är en 
bra utbildning och att 
det ger trovärdighet. 
Stipendiet möjliggör 
att jag kan fortsätta 
att utbilda mig. Det 
ger ännu mer energi 
för att fortsätta med 
idrotten och att förmedla 
kunskapen vidare.”

mycket av andra och jag vill hela tiden bli 
bättre som coach och ledare.

Framöver hoppas hon också på större 
utbyten mellan de olika underförbunden 
inom SB&K.

– Vi är små idrotter och skulle behö-
va bli mycket bättre på att samarbeta 
med varandra. Jag hoppas också att fler 
ledare inom förbunden går elittränarut-
bildningen framöver.
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Sedan i fredags har det svenska 
kickboxningslandslaget varit på 
plats i italienska Lido di Jesolo för 

Kickboxnings-VM. Fem fighters var ut-
tagna för att försvara de blågula färger-
na i det första internationella mästerska-
pet inom sporten sen 2019.

Nu är tävlingarna avslutade för 
svensk del – och på söndag kan truppen 
resa hem med två nyvunna VM-medal-

jer i veteranklasserna i Kick Light. Niklas 
Eberstein knep ett brons i -74 kg och 
Annika Berglund vann guld i -65 kg!

− Jag är glad och stolt. Det känns 
ofattbart! Man har kämpat länge för det 
här och äntligen har jag uppnått mitt 
mål! När jag hörde den svenska natio-
nalsången med guldet runt halsen så 
höll hjärtat nästan på att spricka, säger 
Annika Berglund till budokampsport.se.

KICKBOXNING | Tävlingarna i Italien avslutade 
för svensk del. Två medaljer bärgades i veteran-
klasserna.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 22 OKTOBER 2021 
TEXT MATS LILJA · FOTO SVENSKA KICKBOXNINGSFÖRBUNDET

Guld och brons  
till Sverige i  
Kickboxnings-VM



72SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Hon har varit aktiv inom kickboxningen 
sen millenieskiftet. Även om hon testat 
på bland annat taekwondo, boxning och 
thaiboxning sen dess så är det kickbox-
ningen hon har satsat på.

Och efter två segrar i VM kan hon nu 
titulera sig världsmästare. Semifinalen 
mot jordanskan Lina Haquz slutade med 
svensk seger efter att Annika Berglund 
prickat motståndaren med några välrik-
tade sparkar, vilket fick henne att av-
bryta matchen i förtid. Och i finalen mot 
ungerskan Linda Gyurcso-Deak var det 
spel mot ett mål fram tills att också den 
matchen avbröts, den här gången på 
grund av teknisk överlägsenhet.

− Det här är helt klart mitt största 
idrottsögonblick! Jag har tidigare mest 
tävlat i SM och i Danmark. Det har varit 
häftigt bara att vara här och att få träffa 
alla andra fighters och se deras dedika-
tion också. Efter guldet har jag gråtit en 
hel del glädjetårar! Det blir ju en urladd-
ning efter alla förberedelser, alla känslor 
släpper ju när matcherna är klara och 
man kommer till medaljceremonin, berät-
tar hon.

Annika Berglund, från Skurups Kick & 
Boxningsklubb, vill också hylla sina lands-
lagskollegor samt coachduon Sabrina 
Sedin Roskvist och Magnus Trommestad.

− Det var helt magiskt att ha både 
Sabrina och Magnus på plats, de kom-
pletterar varandra perfekt och vet precis 
när de ska gå in och stötta eller att försö-
ka lugna ner.

Även Sabrina Sedin Roskvist grät 
glädjetårar efter VM-guldet.

− Vi är ju en liten nation och tog vårt 
första VM-guld på ett decennium unge-
fär! Jag blev både glad och chockad, och 

grät själv lika mycket som de andra. Jag 
har ju följt Annika i många år och även 
coachat henne en del. Hon är väldigt 
dedikerad och fokuserad trots jobb, familj 
och två barn. Jag blev väldigt glad för 
hennes skull, säger hon.

Här följer också landslagscoachen Sabri-
na Sedin Roskvists kommentarer om 
de fyra andra svenska VM-deltagarnas 
matcher:

Niklas Eberstein (KL Veteran -74 kg)
”Han vann sin kvartsfinal mot spanjoren 
José Manuel Guirado Martinez på teknisk 
överlägsenhet i början av rond 2. I semifi-
nalen mot brasilianaren Edson Venturat-
to Miranda kom han inte riktigt igång till 
en början, vilket gjorde att han tappade 
en del poäng som var för svåra att plocka 
in. Men han gjorde det jättebra och vann 
ett välförtjänt VM-brons!”

Leo Eshagi (K1 -67 kg)
”Han mötte en väldigt bra fransman, 
Alexis Sautron, i den första omgången. 
Leo gjorde en bra prestation men det 
handlar om små marginaler. Det är svårt 

Den svenska truppen på 
Kickboxnings-VM 2021.
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att säga vad man kunde ha gjort bättre 
men det handlar i slutändan om att ta 
några poäng till. Vi hade så klart hopp-
ats på att han kommit ett par matcher in 
i turneringen, som i VM 2019, men man 
måste ha lite tur också med både lott-
ningen och under matchen. Det är myck-
et som spelar in.”

Sofia Sjöström Bedziri (K1 -56 kg)
”Hon gjorde comeback i VM och gick sin 
första match efter skada. Det har varit 
en lång väg tillbaka, hon har ju rehabträ-
nat i över ett år. Nu fick hon möta Polens 
Martyna Kierczynska, som precis gått 

över som senior efter att ha vunnit både 
EM och VM på juniorsidan. Polskan var 
numret större men fick verkligen kämpa 
för sina poäng. Sofia gjorde sitt andra se-
nior-VM och har utvecklats en hel del sen 
senast, men största prestationen är att 
över huvud taget komma tillbaka så här.”

Alexandra Andersröd (K1 -60 kg)
”Hon gjorde det jättebra men mötte i sin 
första match Sarka Melinova från Tjeck-
ien, en motståndare med betydligt mer 
rutin från tävlingsmomenten i K1. Alex-
andras insats var bra men det räckte inte 
riktigt till i den här matchen.”

WAKO:s coachkommitté, med nyinvalde 
Sabrina Sedin Roskvist i mitten.
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Det blev en bra utdelning för Sve-
rige på årets Kyokushin-EM i Ge-
orgiens huvudstad Tbilisi 26–27 

juni. Två medaljer på fyra deltagare visar 
att vi står oss bra i konkurrensen efter en 
lång tids tävlingsuppehåll.

Tävlingen i fullkontaktskarate arrang-
erades av organisationen Shin-Kyokushin 
och Sverige deltog med en deltagare i 
kata (form) och tre i kumite (fight).

Tävlingsarrangören hade gjort sitt yt-

tersta för att arrangemanget skulle vara 
så smittsäkert som möjligt och det gjor-
des PCR-tester innan resa, innan tävling 
och innan avresa så att alla skulle vara 
garanterat friska under hela eventet. 
Detsamma gällde coacher, domare och 
funktionärer. Det var ingen officiell publik 
på plats och antal utomstående var yt-
terst få. Konceptet var lyckat och tävling-
en genomfördes utan några problem.

Efter ett långt träning- och tävlings-

KYOKUSHIN | Det blev både silver och brons till 
den svenska truppen på Europamästerskapet i 
Tbilisi. Magnus Hanssen var på plats och avlägger 
här rapport på budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 29 JUNI 2021  
TEXT & FOTO MAGNUS HANSSEN · TEXTREDIGERING MATS LILJA

Svenska medaljer  
i Kyokushin-EM
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uppehåll skulle det bli spännande att se 
om pandemiåret hade påverkat länderna 
olika. Men efter tävlingens slut kan man 
konstatera att de inte blivit några större 
skillnader. Hemlandet Georgien hade 
förvisso gjort sin hemläxa väl. De klätt-
rade på resultatlistan och placerade sig 
som näst bästa nation totalt. Men i övrigt 
så var mycket som vanligt och länderna 
Litauen, Polen, Ukraina, Bulgarien och 
Ungern stod för flest medaljer. Men strax 
efter dem kom Sverige som deltog med 
en ovanligt liten EM-trupp i år, endast 
fyra deltagare, att jämföra med exem-
pelvis Polen, Litauen eller Ukraina som 
deltog med cirka 25 deltagare totalt.

Ki Pasanen har ett långt och fram-
gångsrikt förflutet som junior i både kata 
och kumite. Men som nybliven senior fick 
hon möta mer rutinerade deltagare och 
tuffare konkurrens. Ki deltog i kata (form) 
och tog sig vidare i första omgången 
genom att besegra spanska Lidia Sorano 
med katan “Tsuki-no-kata”, men i andra 
omgången tog det stopp. Anna Kola-
sinska från Polen slog ut Ki med katan 
“Kanku Dai”. Det blev ingen placering för 
Ki denna gång.

Kaveh Zahmatkesh debuterade i 
landslaget och fick visa vad han gick för 
mot rutinerade Daniel Sternik från Po-
len. Det blev en jämn match där mycket 
handlade om hårda slagdueller. Kaveh 
pressade Daniel stundtals men tyvärr på 
bekostnad av att långfingret gick ur led, 
vilket påverkade slutet på matchen. Den 
sista halvminuten gick till Daniels favör 
och det räckte för att han skulle få do-
marrösterna.

Mirjam Björklund har erfarenhet och 
ett guld från U21-klassen 2019 i bagaget. 

Men hon deltog nu för första gången på 
ett senior-EM. Första matchen var mot en 
revanschsugen Anastasiia Duziak från 
Ukraina. De har mötts tidigare och den 
gången vann Mirjam. Denna gång blev 
det inte annorlunda – Mirjam var den star-
kare och drev Anastasiia i stort sett hela 
matchen med slag och lowkicks. Även i 
nästa match mot Maria Estevan Virtudes 
från Spanien var Mirjam dominant. Maria 
var lättare men hade fina bentekniker och 
träffade Mirjam i huvudet vid flera tillfäl-
len. Men kraften saknades och effekten 
uteblev. Mirjam saknade dock ingen kraft 
och hennes lowkick gav poäng i slut-
sekunderna på första ronden. Seger till 
Mirjam och vidare till semifinal. Men där 
blev motståndet för starkt. Den betydligt 
starkare och mer erfarna Ruta Brazd-
zionyte från Litauen dominerade matchen 
redan från början och tog snabbt poäng 
och seger på sina hårda slag. Det blev ett 
brons för Mirjam och ett fint resultat som 

”Efter ett långt träning- 
och tävlingsuppehåll 
skulle det bli spännande 
att se om pandemiåret 
hade påverkat länderna 
olika. Men efter 
tävlingens slut så kan 
man konstatera att de 
inte blivit några större 
skillnader.”
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debutant i seniorklassen.
Ali Hayder är teamets mest rutine-

rade och har klättrat på resultatlistorna 
de senaste åren. Han mötte Yann Palliat 
från Frankrike i den första matchen. Yann 
såg på papperet ut att vara en lättare 
utmaning men han var otippat bra och 
Ali fick slita för segern. Nästföljande 
match mot ungerske Farkas Mor Fekete 
blev lite lättare. Ali fick en fördel då han 
tidigt upptäckte Farkas skadade ben från 
en tidigare match och domarna utsåg Ali 
som den bättre och, därmed till segrare, 
redan efter en rond.

I semifinalen var motståndaren be-

tydligt större och tyngre. Igor Lamot från 
Polen gav Ali tufft motstånd. Stundtals 
såg det riktigt illa ut, Igor ledde matchen 
marginellt till slutet på den andra för-
längningen. Då orkade han inte riktigt 
längre och Ali tog mark och fick till slut 
alla domarna på sin sida. Ali var äntligen 
klar för final. Men mycket av krutet var 
bränt och en sargad Ali klarade inte av 
att möta den georgiske hemmafavoriten 
Lasha Ozbetelashvilis tempoökning i slu-
tet på första ronden. Förlust för Ali men 
ett mycket hedervärt silver och placering-
en kvalificerar honom dessutom till en 
attraktiv plats i World Cup 2022.
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Kyokushin Karate-do Kristinehamn 
är en förening med anor. Man 
grundades i början av 1980-talet 

och har idag närmare 100 medlemmar i 
varierande åldrar som tränar karatesti-
len Kyokushinkai. Dessutom har man på 

senare år breddat sitt träningskoncept 
genom något de kallar ”Puls”, vilket är en 
sorts fys- och konditionsträning med in-
spiration och inslag av kampsport.

− Totalt har vi har omkring 1 200 be-
sökare i veckan som tränar här hos oss, 

KYOKUSHIN | I en gammal Konsumbutik i  
värmländska Kristinehamn pågår just nu en  
totalrenovering. Väggar rivs och nya rum blir till  
i det som ska bli stadens nya Kampsportens Hus. 
Och det är ideella krafter som gör det möjligt.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 15 OKTOBER 2021  
TEXT MATS LILJA · FOTO KYOKUSHIN KARATE-DO KRISTINEHAMN

Ett nytt Kampsportens 
Hus växer fram  
i Kristinehamn
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berättar föreningens ordförande Kent-
Ove Skane för budokampsport.se.

Han har tidigare varit både styrelsele-
damot och ordförande för den värmländ-
ska föreningen i flera omgångar – bland 
mycket annat.

− Jag började träna Kyokushin Karate 
i föreningen 1983, ett halvår efter att för-
eningen bildades av bland andra Göran 
Larsson och Felix Gabrijelcic. Jag har varit 
medlem, tränat och instruerat i fören-
ingen sedan dess. Jag tog min Shodan 
(svart bälte första dan) 1992 tillsammans 
med Håkan Lill och vi graderade sam-
tidigt till Nidan 1995 och efter ett långt 
graderingsuppehåll tog vi Sandan båda 
två 2017.

Han är nu en av de som leder arbetet 
med det nya Kampsportens Hus i Kristi-
nehamn – efterträdaren till den klassiska, 
tidigare lokalen med samma namn.

− Fastighetsägaren Tågab expan-
derar sedan en tid tillbaka och behöver 
framför allt mera personalutrymmen, 
vilket gjorde att vårt hyreskontrakt blev 
uppsagt för cirka två år sedan. Vi har 
dock haft en god dialog med Tågab ge-
nom hela den här resan och de har varit 
tillmötesgående vad gäller tidsplanen 
för att lämna huset. Trots mycket arbete 
med ett nytt hus är det också en fördel 
för oss att byta då det nya huset är ett 
enplanshus, vilket underlättar tillgänglig-
hetsanpassningar samt att det ligger bra 
till med parkeringar och cykelvägar dit, 
berättar Kent-Ove Skane.

2019 fick föreningen beskedet om 
att de måste hitta en ny hemvist. Efter 
hundratals timmar av planering och 
förberedelser föll till slut valet på en 
ny lokal – där det under många år låg 

en Konsum-butik. Och den dåvarande 
hyresgästen, en städfirma, var villiga 
att maka på sig för att göra plats för 
kampsportsföreningen. Via kommunen 
hyr nu föreningen lokalen av städfirman 
på ett 12-årsavtal, även om ambitionen 
är att en dag kunna ta över ägarskapet.

Helrenoveringen av lokalen är nu i 
full gång. Budgeten för ombyggnaden är 
satt till, i de här sammanhangen rätt så 
blygsamma, 1 miljon kronor.

−  Vi hoppas att dessa pengar fram-
för allt ska räcka till att anpassa lokalen 
och få den godkänd för den verksamhet 
vi tänker bedriva. Vi behöver bygga cirka 
600 kvadratmeter isolerade väggar, 
handikapptoalett, två omklädningsrum 
och ett gemenskapsutrymme.  Vi byter 
dessutom ut all el för att få den säker 
med jordfelsbrytare etcetera och vi måste 
dessutom tillgodose alla krav som ställs i 
brandskyddsbeskrivningen.

En förutsättning för att få projektet i 
mål är medlemmarnas egna insatser. Det 

”2019 fick föreningen 
beskedet om att de 
måste hitta en ny 
hemvist. Efter hundratals 
timmar av planering och 
förberedelser så föll till 
slut valet på en ny lokal  
– där det under många 
år låg en Konsum-butik.”
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är bara till de mest kritiska delarna som 
man anlitar professionella hantverkare.

− Vi snålar så hårt vi kan med hant-
verkstimmar och försöker att utföra det 
mesta ideellt. Vi tror att hela anpassning- 
en kommer att kräva mellan 2 000 och  
3 000 arbetstimmar, och vi har budgeterat 
med maximalt 350 timmar hantverkstid. 
Vi hoppas att det kommer räcka till att få 
igång omklädningsrum med duschar om vi 
inte stöter på några oväntade kostnader.

Hur man då skrapat ihop pengarna 
som krävs för det här stora projektet?

− Vi har de sista åren haft bra eko-
nomi i klubben tack vara sunt agerande 
och att vår Puls-verksamhet varit så 
välbesökt. Vi visste om att vi hade ett 
kommande takbyte på den dåvarande 
lokalen eller en flytt framför oss så vi 
hann spara en del. Tyvärr kom pandemin, 
vilket så klart påverkade även oss. Men 
vi lyckades trots detta ha ett sparkapital 
i föreningen och i kombination med ett 
bidrag av RF på 390 000 kr samt tillskott 
från några privata sponsorer så kunde vi 
säkra närmare en miljon. Vi har dessutom 
fått hjälp av konsultföretaget IRM, som 
sponsrade oss med bygglov och brand-
skyddsbeskrivning. Det ideella arbetet 
som utförs av klubbens medlemmar är så 
klart också en stor del av finansieringen.

Just nu bedrivs arbetet framför allt 
under två officiella arbetsdagar i veckan.

− Då är vi är mellan 10 och 20 styck-
en som jobbar, berättar Kent-Ove. Men 
utöver det är det 5−10 personer som 
spenderar alldeles för mycket tid för att 

genomföra det här projektet, lägger han 
till med ett leende.

Förutom Kyokushin Karate-do Kris-
tinehamn kommer även två andra av 
SB&K:s medlemsföreningar att ta plats i 
det nya Kampsportens Hus.

− I dagsläget hyr både Kristine-
hamns Ju-jutsu Kai och BJJ-föreningen 
Hilti Kristinehamn träningstider hos oss 
då de inte har ekonomisk möjlighet att 
ha egen lokal. Att hyra kommunala hall-
tider är också svårt då utövandet kräver 
mattor. Båda föreningarna kommer att 
följa med och utöva sin verksamhet i 
den nya lokalen.

När allting kan vara färdigt kan man 
inte riktigt svara på idag. Och någon invig-
ning har man heller inte vågat planera för.

− Vi har lite tankar och visioner, men 
just nu är det största fokuset på hur 
vi ska klara av att hålla energin uppe 
och genomföra projektet. Prioriteringen 
ligger först och främst på att färdigställa 
träningsytorna och hålla verksamheten 
igång.

Entusiasmen och framåtandan är 
hursomhelst orubbad i kristinehamnsför-
eningen. Vilket syns i exempelvis video-
klippet ni kan se på budokampsport.se.

− Vi är otroligt tacksamma för allt 
stöd vi fått från tjänstemän och politiker 
inom kommunen. Och från många lokala 
företagare och RF-SISU Värmland. Vi 
är också väldigt tacksamma över våra 
medlemmar som verkligen förstår vad en 
ideell verksamhet innebär, avslutar Kent-
Ove Skane.
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Efter en längre tids uppehåll av täv-
lingar är det till den här veckan 
dags igen för skarpt läge inom kyu-

do, detta då EM avgörs i staden Bourges 
i centrala Frankrike. Arrangörer är det 
europeiska kyudoförbundet EKF och det 
franska kampsportsförbundet FFJDA.

Totalt är 13 nationer anmälda – för-
utom arrangörslandet Frankrike deltar 
Ryssland, Tyskland, Spanien, Belgien, 
Österrike, Schweiz, Polen, Island, Rumä-
nien, Litauen och Luxemburg. Och så det 
svenska landslaget.

− Vi skickar en landslagstrupp på tre per-
soner, berättar landslagsmanagern Linda 
Wohlin för budokampsport.se.

Knut Högvall, Kari Jansson och Chris-
tine Alveblad [bilden ovan] är de som 
representerar Sverige i EM:s lagtävling. 
Dessutom kommer Linda Wohlin och Joe 
Meelis att ställa upp i den individuella 
tävlingen som avgörs.

Mästerskapet kommer förstås att 
präglas av den pågående pandemin. 
Antalet deltagande länder är färre än 
brukligt och som en del av restriktionerna 

KYUDO | Sverige är ett av länderna som ställer upp 
i Europamästerskapet. Stora skillnader mellan land
slagens förutsättningar inför tävlingarna.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 28 JUNI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO SVENSKA KYUDOLANDSLAGET

Kyudolandslaget  
redo för EM
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på plats får idrottarna inte tävla i både 
lag och individuellt. Dessutom ska alla 
som deltar uppvisa ett färskt PCR-test 
som bevis för att man inte har covid-19.

− Man kan ha haft andra målsätt-
ningar tidigare men nu får man hitta nya 
målsättningar helt enkelt. Och de er-
farenheter vi har haft tidigare kan vi inte 
ta med oss till det här EM:et, det är ju ett 
helt annat EM, säger Linda Wohlin.

− Men även om mycket är olikt så 
är vissa förberedelser desamma som 
tidigare. Vi har även haft ett samarbete 
med Bosön Idrottsfolkhögskola där vi 
deltagit i en digital kurs i idrottspsykologi 
och stresshantering, detta för att kun-
na stödja varandra under tävlingen och 
stärka lagandan.

En stor fråga inför mästerskapet är 
hur Sverige och andra länder står sig 
formmässigt.

− Det är ju många länder som har 
haft svårt nu med restriktionerna och inte 
kunnat träna ordentligt, bland annat vi i 
Sverige. Vi har inte kunnat träna på över 
fem månader så det kommer kanske att 
bli lite obalans mellan de olika länderna i 
det här EM:et. Vissa länder som har an-

dra resurser, som Frankrike och Tyskland, 
har ju så stora och rika förbund så att 
de kan bygga egna skyttebanor. De har 
kunnat träna medan andra länder har 
haft helt nedstängt, berättar Knut Hög-
vall, som kommer att inleda det svenska 
skyttet i lagtävlingen.

EM-veckan pågår måndag 29 juni−
söndag 4 juli med tävlingar under torsda-
gen (individuellt) och fredagen (lag).

För den franska staden Bourges, 
med knappt 65 000 invånare, blir det en 
intensiv tävlingsvecka. Under fredagen 
kommer nämligen den klassiska cykel-
tävlingen Tour de France att dessutom 
passera genom staden.

”Det är ju många länder 
som har haft svårt nu 
med restriktionerna 
och inte kunnat träna 
ordentligt, bland annat 
vi i Sverige.”
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EM i Kyudo avgjordes i fredags i 
Bourges, Frankrike. Där hamnade 
Sverige, med Knut Högvall, Kari 

Jansson och Christine Alveblad [bilden 
ovan], på delad femte plats tillsammans 
med Belgien. Detta i ett mästerskap som 
till slut innehöll tio tävlande nationer.

Guldet gick till Polen (24 poäng).
Silver till Frankrike (20 poäng).
Brons till Tyskland (19 poäng).

Övriga placeringar:

4. Österrike (18 poäng)
5. Belgien (15 poäng)
5. Sverige (15 poäng)
7. Schweiz (14 poäng)
7. Rumänien (14 poäng)
9. Litauen (6 poäng)
9. Luxemburg (6 poäng)

Tävlingsarrangören hade gjort sitt yt-
tersta för att arrangemanget skulle vara 

KYUDO | Det svenska laget presterade bra när Eu
ropamästerskapet avgjordes. Landslagsmanagern 
Linda Wohlin med rapport från centrala Frankrike.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 5 JULI 2021 · TEXT LINDA WOHLIN   
TEXTREDIGERING MATS LILJA · FOTO SVENSKA KYUDOLANDSLAGET

Sverige slutade  
5:a i Kyudo-EM
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så smittsäkert som möjligt. Det gjordes 
PCR-/antigen-tester innan eventet och 
dessutom skulle alla bära munskydd inne 
i evenemangsområdet (däremot togs det 
bort innan man gick in i själva tävlings-
området).

Efter ett långt tränings- och tävlings-
uppehåll är vi väldigt nöjda med vår pla-
cering. Det har varit svårt att träna inför 
tävlingen och det har även varit väldigt 
osäkert om tävlingen ens skulle bli av. Vi 
är så glada över att vi fått möjligheten 
att delta och att vi även lyckats få ett bra 
resultat trots rådande omständigheter. Vi 
har ett bra lag, med stark laganda, som 
har kämpat väl för att nå den nivån.

Även om vi inte tog hem några med-
aljer fick vi mycket beröm för vår form av 
domarna. Och Christine Alveblad blev 

”Det är ju många länder 
som har haft svårt nu 
med restriktionerna 
och inte kunnat träna 
ordentligt, bland annat 
vi i Sverige.”

omnämnd för att ha en exceptionell fin stil 
och form, vilket vi är väldigt stolta över.

EM-eventet innehöll även två semina-
rier, ett före tävlingarna för låggraderade 
och ett efter tävlingarna för höggraderade.

I den individuella tävlingen tog Sverige 
sig inte vidare i kvalificeringsomgången.
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Startfältet, som fortfarande kan 
ändras, ser ut som följande:

Tävlande från Uppsala
Knut Högvall, Issha Kyudo Kai
Uwe Klosa, Hokushinkan Kyudo
Per Ybo, Hokushinkan Kyudo
Tävlande från Stockholm

Lag 1
Erika Ek, Seikyukai kyudoförening
Jenny Eriksson, Seikyukai kyudoförening
Tomoko Hoshi Lindblom, Seikyukai 
kyudoförening
Reserv: Sara Westlin, Seikyukai 
kyudoförening

Lag 2
Vladimir Cvetkovic, Seikyukai 
kyudoförening
Göran Blixt, Seikyukai kyudoförening
Rolf Svensson, Seikyukai kyudoförening
Reserv: Laszlo Hennyey, Seikyukai 
kyudoförening

SM i kyudo i helgen
KYUDO. Till helgen som kommer är det dags för  
SM i kuydo. Tävlingen hålls i Gubbängshallen i södra 
Stockholm.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 18 NOVEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO ANNIE BONDEFELT
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Det japanska bågskyttet kyudo hade 
SM i helgen. I Gubbängshallen i 
södra Stockholm var det en person 

som lyckades lite bättre än alla andra.
Det blev dubbla mästartecken för Rolf 

Svensson, ett i lag och ett individuellt. I 
det individuella skyttet hade Svensson 
sex träffar av tio möjliga, två träffar bätt-
re än tvåan Knut Högvall.

– I lagskyttet får jag tacka mina dukti-

KYUDO. SM i kyudo hölls i helgen i Gubbängen i 
södra delarna av Stockholm. Det blev ett fint mäster
skap för Rolf Svensson, som vann det individuella 
skyttet och var med och vann lagguldet tillsammans 
med Göran Blixt och Vladimir Cvetkovic.
  – I lagskyttet får jag tacka mina duktiga lag-
kompisar för guldet. Jag sköt bättre individuellt,  
säger han till budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 22 NOVEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO LINDA WOHLIN

Dubbla kyudo-guld 
i SM till Rolf Svensson
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ga lagkompisar för guldet. Jag sköt bättre 
individuellt. Jag försökte hålla samma 
riktpunkt i skyttet, säger han som en del i 
framgången.

Tidigare har Svensson vunnit lagguld, 
men det här var första individuella 
SM-guldet för honom.

– Det är en kick att vinna. Men jag var 
ganska osäker inför tävlingarna. Vi har 
under en tid på träningar skjutit fyra pilar 
som om det vore tävling, och det har gått 
varierat för mig. Men nu gick det bra.

Museibesök i Japan blev starten

Det var ett besök i Japan som blev Rolf 
Svenssons väg in i kyudon.

– Jag var där på semester och på ett 
museibesök såg jag en kyudo-båge och 
tänkte att det vore kul att prova på. Jag 
tog kontakt med en klubb när jag kom 
hem och på den vägen är det.

Här är SM-medaljörerna
Lag

Guld Seikyukai Ume, Göran Blixt, 
 Vladimir Cvetkovic 
 och Rolf Svensson 
 (Reserv: Laszlo Hennyey)

Silver Uppsala, Knut Högvall, 
 Uwe Klosa och Per Ybo 
 (Hokushinkan Kyudo 
 och Issha Kyudo Kai)

Brons Seikyukai Yuri, Erika Ek, 
 Jenny Eriksson 
 och Tomoko Hoshi Lindblom 
 (Reserv: Sara Westlin)

Individuellt

Guld Rolf Svensson, Seikyukai

Silver Knut Högvall, Issha Kyudo Kai

Brons Per Ybo, Hokushinkan Kyudo
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På grund av coronapandemin är 
årets upplaga rejält nedskalad. På 
Annexet vid Globen i Stockholm 

kommer ett fåtal nominerade att vara på 
plats, de flesta kommer istället att delta 
digitalt.

SB&K:s bidrag till Idrottsgalan 2021 
är Khamzat Chimaevs nominering till 
Årets Nykomling. När hans nominering 

blev offentlig i november (separat artikel) 
sa han så här till budokampsport.se:

– Jag är stolt över att bli uppmärk-
sammad. Och det är kul att vår sport 
börjar att uppskattas även bland alla 
andra sporter.

Det är nu upp till Svenska Idrotts-
akademin att utse vilka som får priserna 
ikväll.

UTMÄRKELSER | Priser i totalt tolv kategorier kom
mer att delas ut på årets delvis digitala idrottsgala.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 18 JANUARI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN

Khamzat Chimaev 
nominerad på  
Idrottsgalan ikväll
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För tredje gången var en kampspor-
tare från SB&K:s idrotter nominerad 
till pris på Idrottsgalan. Tidigare har 

både Patricia Axling (2017) och Josefine 
Lindgren Knutsson (2019) blivit nomine-
rade till just priset Årets Nykomling.

Tyvärr får vi fortsätta att vänta på en 

vinnare.
Årets Nykomling på gårdagens gala 

blev istället fotbollsspelaren Dejan Kulu-
sevski.

En lista över samtliga årets vinnare 
finns på Idrottsgalans hemsida.

Inget pris för Chimaev
UTMÄRKELSER | MMA-stjärnan Khamzat Chimaev 
var nominerad till Årets Nykomling på Idrottsgalan 
men fick se sig snuvad på priset.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 19 JANUARI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN



89SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Det var på galan Fight Club Rush 
8 i Västerås som hon den 6 mars 
gick sin första proffsmatch inom 

MMA. Detta då hon ställdes mot italien-
skan Adriana Fusini.

− Det kändes riktigt bra inför match-
en, berättar Josefine för budokampsport.

se. Och extra kul att matchen sändes live 
på UFC Fight Pass så att man når en bre-
dare publik.

Matchen gick visserligen tiden ut men 
i ringen var det en styrkedemonstration 
från debutanten. Hon vann på enhälligt 
domslut med förkrossande marginal 

Josefine Lindgren 
Knutsson berättar om 
sin MMA-satsning
MMA | För många är hon känd för sina framgångar 
inom muaythai, där hon bland annat blev världs
mästare i 51-kilosklassen 2018. Men nu har ”Little 
Thunder” inlett en professionell satsning inom MMA, 
där målet är att nå UFC och de riktigt stora scenerna.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 18 MARS 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO STEFAN ROMARE MMA
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(30−24, 30−24, 30−25).
− Jag vann så det gick som jag trod-

de, haha. Men självklart finns det saker 
som vi redan nu börjat finslipa. Jag blir 
inte nöjd bara för att jag vinner en match, 
jag vill kunna utföra allt som jag tränat 
för. Nästa match kommer att bli ännu 
bättre!

Hennes satsning på MMA inleddes 
hösten 2020 (vilket hon tidigare berättat 
om i bland annat Kampsportspodden). 
Och det blev bara en amatörmatch innan 
den professionella debuten.

− MMA blev en naturlig övergång för 
mig. Jag tränar på Allstars Gym i Stock-
holm, ett välkänt MMA-gym med en mas-
sa förebilder som man dagligen tränar 
ihop med.

Samtidigt som hon förbereder sig för 
sin andra professionella MMA-match 
(datum och motståndare ej klara än) 
håller hon även igång med muaythai- 
träningen.

− Jag kommer att köra SM i år och jag 
kommer ta en och annan match utöver 
det. Men förr eller senare kommer jag gå 
över till MMA helt. Jag går all-in på allt 
jag ger mig in på. Jag är för tävlingsinrik-
tad för att inte ge allt.

Och det självklara målet med sin nya 
satsning är att nå UFC, även om hon inte 
har satt upp några tidsmål för detta.

− Vi siktar på UFC men det finns lite 

att göra innan. Jag vill inte bara komma 
in i deras organisation, jag vill utvecklas 
för att kunna stanna där och kriga mig 
upp till bältet.

− Jag vet att många kanske tänker att 
jag siktar för högt men man kan åstad-
komma det om man är villig att offra allt 
man har för att nå dit. Frågan är bara hur 
många som är villiga att göra det? Jag är 
det!

Samtidigt som både idrottssverige 
och samhället i stort upplever en tuff tid 
hittar Josefine Lindgren Knutsson stöd 
och extra motivation hos dem som följer 
kampsporten och peppar utövarna.

− Jag skulle vilja tacka alla er som 
visar oss så mycket kärlek både innan 
och efter matcherna. Det betyder otroligt 
mycket med allas stöd.

Det blev överkörning i MMA- 
debuten mot Adriana Fusini.
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Jack Hermansson var i lördags tillbaka 
i UFC-oktagonen, den här gången för 
möte med den 23-årige amerikanen                 

       Edmen Shahbazyan (4–1 i matcher i 
UFC inför mötet).

Matchen ingick i galan UFC Vegas 
27 och för Hermansson var det första 
matchen sedan holmgången med Marvin 
Vittori den 5 december förra året. Det var 
också hans första match efter att ha varit 
sjuk i corona.

32-årige Jack Hermansson fick slita 
i framförallt den första perioden, som 

gick till Shahbazyan på poäng efter flera 
tunga träffar med nävarna. Men The Jo-
ker åt sig tillbaka in i matchen och lycka-
des ta ner sin motståndare flera gånger. 
Mötet gick tiden ut och den eniga domar-
trion tilldömde honom segern efter 10–9, 
10–8 i de två efterföljande ronderna, och 
totalt 29–27, 29–27, 29–27 (scorecard 
finns på ufc.com).

Matchen var Jack Hermanssons för-
sta i UFC i år. Hans professionella record 
är nu 22–6, varav 9–4 i UFC.

Jack Hermansson 
vinnare i UFC i helgen
MMA | Den svensknorske UFC-fightern vann på 
domslut i Las Vegas när han gick årets första match.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 24 MAJ 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN   
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Skåningen var i helgen tillbaka i 
hetluften för första gången på 16 
månader, detta i Las Vegas på 

galan UFC Vegas 28. Mötet med Tanner 
Boser var hans bara andra i organisa-
tionens tungviktsklass, och den första 
sedan förlusten mot Derrick Lewis den 8 
februari 2020.

Mötet med kanadensaren Boser (inför 
matchen 3–2 i UFC) gick tiden ut och 
avgjordes genom delat domslut. Doma-
ren Tony Weeks hade Tanner Boser som 
vinnare med siffrorna med 29–27 men 

eftersom både Mike Bell och Junichiro Ka-
mijo hade Latifi som vinnare med 29–28 
utropades svensken till segrare (officiellt 
scorecard).

Malmöiten Ilir Latifi, kallad The Sled-
gehammer internationellt men även Lyft-
kranen från Rosengård hemma i Sverige, 
hade inför matchen tre raka förluster 
inom UFC. Segern i helgen var hans för-
sta sedan 24 februari 2018.

Hans professionella record är nu 
15–8, varav 8–6 i UFC.

Ilir Latifi vinnare  
igen i UFC
MMA | “Lyftkranen” tillbaka i oktagonen. Gick sin 
andra match i nya viktklassen och noterade första 
segern sen 2018.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 7 JUNI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN (ARKIVFOTO)
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Malmöfightern gick årets först 
match när hon ställdes mot den 
kanadensiska UFC-veteranen 

Alexis Davis. Detta i ett av de tidiga 
underkorten på galan UFC 263, som av-
gjorde inför 17,208 åskådare i Gila River 
Arena i Glendale, Arizona.

Pannie Kianzad var inför matchen 
rankad elva inom organisationens ban-
tamvikt, och hade tre raka segrar bakom 
sig efter att hon i december förra året 
besegrade Sijara Eubanks.

Banzai satte upp ett tufft tempo i den 
första ronden och utnyttjade sin boxning 

på ett bra sätt samtidigt som hon höll 
tätt defensivt i en match som nästan helt 
avgjordes stående.

För fjärde matchen i rad gick svensk-
ans möte tiden ut och avgjordes genom 
domslut. Och för fjärde gången gången 
fick hon enhälligt gensvar från domar-
trion – den här gången med siffrorna 
29–28, 30–27, 30–27 (scorecard).

Hennes professionella record är efter 
helgens seger 15−5, varav 4−2 i UFC. 
Drömmen om en titelmatch i UFC är där-
med i allra högsta grad levande.

Pannie Kianzad 
fortsätter segertåget
MMA | “Banzai” radar upp segrar i oktagonen. Vann 
på poäng inför storpublik på amerikansk mark.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 14 JUNI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN (ARKIVFOTO)
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I helgen drar Svenska MMA-ligan i gång 
igen. Tävlingarna har precis som myck-
et annat inom svensk idrott fått pausas 

under coronapandemin men under lörda-
gen bjuder arrangören Nexus in till täv-
lingen Stockholm Shoot Challenge 38.

En av de som haft allra mest att göra 
inför premiären är Andreas Waldahl. 
Han är kassör i Svenska MMA-förbundet 
(SMMAF) och ansvarar för planeringen 
av ligan tillsammans med alla arrangörer 

runt om i Sverige.
− Jag är även tävlingsledare för en 

del av tävlingarna, det vill säga jag an-
svarar för driften av tävlingen ihop med 
arrangören − tillsättande av domare, de 
tävlandes invägningar och att förklara 
reglerna för alla tävlande på plats. På de 
flesta tävlingar jag är på är jag även en 
av de domare som alla klubbar skickar till 
tävlingar. Varje klubb måste ju bidra med 
minst en domare för att få vara med på 

Svenska MMA-ligan  
är tillbaka − nypremiär  
i helgen
MMA | Dags för årets första tävling i Stockholm 
på lördag. Flera andra tävlingar planerade under 
hösten.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 17 SEPTEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN
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tävlingen, berättar han.
Dagens MMA-liga är sprungen ur 

Shootfightingligan, som startades 2007 
när kampsportslagen trädde i kraft. 
Ingen av grundarna finns kvar inom SM-
MAF men tack vare eldsjälar som bland 
andra Andreas Waldahl och Niclas 
Randqvist har den kunnat drivas vidare. 
Trots att förutsättningarna skiljer sig en 
hel del i landet.

− Upplägget på tävlingarna kan vara 
lite olika. Arrangörerna skiftar från att 
arrangera i allt från gymnastiklokaler till 
nattklubbar. Ett normalt år har vi cirka 14 
tävlingar med 12−30 matcher per tävling. 
Då ligan framför allt är kvalificeringstäv-
lingar till SM, som i sin tur används för 
att ta ut landslaget i MMA, försöker vi se 
till att lika många tävlingar arrangeras 
i norra Sverige som i södra Sverige. För 
mig, som numera är bosatt i Skåne, är 
alltså norra Sverige från Nyköping och 
norrut. Vi skulle vilja ha både fler tävlan-
de och fler tävlingar norr om Stockholm, 
men klubbarna är få och vi har enbart en 
tävling där − i Gävle.

Det är öppen anmälan som gäller för 
fighters på amatörnivå i MMA Klass A, 
Klass B och Klass C. Kraven för svens-
ka utövare är bland annat att man har 
SB&K:s tävlingskort och att utövarens 
klubb är medlem i SMMAF. Även utländ-
ska tävlande är välkomna.

− Idag är ligan väldigt viktig som 
grogrund för alla nya fighters. För de som 
endast tränat en kortare tid finns det få 
möjligheter att tävla någon annanstans 
än i ligan. Galorna som arrangeras idag 
tar som bäst in de som tävlar i amatör-
klass A, vilket är den högsta nivån av tre 
innan proffsnivå. Även på proffsnivå är 

det oftast de bättre i Sverige eller de som 
har kontakter som väljs ut. Idag kan så 
unga som 16-åringar tävla i ligan och 
börja samla på sig erfarenhet. Ligans 
kvalitet visar sig väl i vårt landslag, som 
med små medel oftast placerar sig väl-
digt bra internationellt. Bara nyligen blev 
Sverige bästa nation i World Cup. Idag 
är ligan så populär att tävlande kommer 
både från Norge och Danmark, säger An-
dreas Waldahl.

Helgens tävling är årets första i 
MMA-ligan. De som tidigare har varit 
planerade har fått ställas in på grund av 
coronapandemin.

− Säsongen 2021 är lite av en upp-
startssäsong där vi försöker få tävlan-
den att komma tillbaka till tävlandet 
igen. Denna säsong har bara hälften av 
tävlingarna planerats in jämfört med 
en normal säsong och ännu har ingen 
tävling genomförts i år. Men vi är otro-
ligt taggade på att fortsätta bygga och 
utveckla grogrunden för svensk MMA. Vi 
vill ge våra atleter möjlighet att lära sig 
och utvecklas under säkra förhållanden 

Andreas Waldahl som domare, en av 
hans många roller inom svensk MMA.



96SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

och att få möjlighet att bemästra sin 
idrott, för att sedan åka ut i världen och 
utöva världens bästa idrott. Kamratskap, 
fair play och personlig utveckling är vad 
ligan är och vad vi kommer att fortsätta 
utveckla.

Vad kan du berätta om helgens  
tävling i Stockholm?
− Första tävlingen för säsongen är bättre 
än förväntat. Vi har fått ihop 23 matcher 
som avgörs i Nexus lokaler. De är ar-
rangören med flest tävlingar bakom sig 
och arrangerar nu sin 38:e tävling. Vi har 
tävlande från större delen av Sverige. Vi 
har 15 klass B-matcher och åtta klass 
A-matcher. Alla matcher kommer sändas 
på FighterTV.

Med tanke på allt arbete som ligger 
bakom, hur känns det för egen del att 
det äntligen drar igång igen?
− Normalt reser jag runt en hel del i Sveri-
ge till olika tävlingar och träffar en hel del 
människor. Det är ingen bransch som man 
tjänar stora pengar på, men utbytet i form 
av vänskaper och kontakter som byggs är 
ovärderliga. Massor av härliga människor 
som gillar samma sak. Så det är något 
man saknat och väntat på i 18 månader, 
säger Andreas Waldahl.

− Men jag är inte ensam om att driva 
ligan. Vi är flera tävlingsledare som till-
sammans delar på ansvaret för att alla 
tävlingar ska gå att genomföra. Självklart 
går det inte genomföra tävlingarna utan 
våra arrangörer, som för rätt små vinster 
arrangerar tävlingar år efter år. Varje 
tävling tar rätt mycket tid i anspråk. Jag 
vill även berömma alla domare för alla 
gånger de ställer upp och ofta mer än de 
behöver, avslutar han.

”Normalt så reser jag 
runt en hel del i Sverige 
till olika tävlingar 
och träffar en hel del 
människor. Det är ingen 
bransch som man 
tjänar stora pengar 
på, men utbytet i form 
av vänskaper och 
kontakter som byggs är 
ovärderliga.”

Svenska MMA-ligan 2021

Stockholm Shoot Challenge 38  18 september
Frontier Open Battle 21, Malmö  9 oktober
SGF Battle 7, Gävle    16 oktober
Legal Brawl Battle 1, Nyköping  30 oktober
Kaisho Battle 22, Helsingborg  13 november
Stockholm Shoot Challenge 39  27 november
Icon Challenge 5, Gråbo   11 december
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Det hade gått lite drygt ett år se-
dan Khamzat Chimaevs senaste 
MMA-match. I lördags var Allstars 

stjärna tillbaka och satte tonen direkt i 
UFC-mötet med den rutinerade kinesen Ji-
angliang Li. Och Chimaev gjorde som han 

brukar göra – vinna på tidigt avslut.
När matchuret tickat upp till 3:16 i den 

första ronden kom avgörandet. Chimaev, 
som hade övertaget matchen igenom, 
fick in en rear naked choke. Och med den 
säkrade han sin fjärde raka UFC-vinst.

Fjärde raka  
UFC-segern för  
Khamzat Chimaev
MMA. Khamzat Chimaev tog i helgen sin fjärde 
raka seger i UFC, sin tionde raka MMA-seger i 
karriären och är fortfarande obesegrad. I lördags 
besegrades Jianliang Li efter en rear naked choke i 
den första ronden.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 1 NOVEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO BILDBYRÅN (ARKIVFOTO)
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Efter förra årets inställda SM-täv-
lingar är det till helgen dags för det 
första svenska mästerskapet i Sho-

rinji Kempo sedan 2019.
Tävlingarna avgörs på lördag den 13 

november i Blackebergsskolans gymnas-
tiksal i Bromma och arrangerande för-
ening är Shorinji Kempo Bromma Shibu. 
Föreningens huvudtränare, tillika ordfö-
rande i Svenska Shorinji Kempoförbun-
det, är Leif Kekonius.

− Vi är glada att kunna träffas och 
tävla igen. Framför allt att träffa andra 
utövare i Sverige och utbyta erfarenhet-
er. Förhoppningen inför varje tävling är 

att inspirera yngre att vilja vara med för 
att utvecklas mer i sin träning. Nu börjar 
också upptakten inför EM 2022 i Frankri-
ke som hålls i början av juli, säger han till 
budokampsport.se.

Tävlingsformen i SM är embu – olika 
serier med tekniker (Kōsei) utförs i ett 
program och poängbedöms av domare. 
Man tävlar både i ensamform (Tandoku 
embu) och i parform (Kumi embu), där 
man i den senare växlar i rollerna mellan 
attackerare och försvarare.

− Att öva embu gör att man blir 
skickligare på teknikerna, man får en 
större förståelse för hur de kan använ-

Shorinji Kempo-SM  
är tillbaka
SHORINJI KEMPO. SM-tävlingar i sex olika klasser 
i ensamform och parform.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 12 NOVEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO HANNA SVEDBERG
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das. Svårigheten är att få till ett bra 
flöde i sammansättningen av flera olika 
tekniker och blandningen av hårda och 
mjuka tekniker. Man vill att en embu ska 
se spännande ut och även kännas så 
verklighetstrogen som möjligt. I embu 
behöver man ge allt i max två minuter 
så man behöver träna upp sin fysik för 
att orka, säger Leif Kekonius.

Men han lägger också till att det vikti-
gaste i embu egentligen inte är att vinna 
tävlingar.

− Det viktigaste är att all träning 
man lägger ner gör att man förbättrar 
sig i sin teknik och man utvecklar sin 
känsla för samarbete. Vilket är ett mål 
i Shorinji Kempos filosofi, vi utvecklas 
bäst tillsammans. Man kan säga att 
embu är som meditation i rörelse, man 
är fullt fokuserad på sin partner, tek-
nikerna och sina rörelser. Allt annat 
stängs ute. Det är en skön känsla att 
kunna attackera sin partner fullt ut och 
veta att hen kommer att försvara och 
flytta sig så att inga skador uppstår.

Totalt avgörs sex olika tävlingsklasser 
på SM:

• Tandoku embu Kyukenshi Junior   
 (13−17 år)
• Tandoku embu Kyukenshi
• Tandoku embu Yudansha (dangrader)
• Kumi embu Kyukenshi Junior 
 (13−17 år)
• Kumi embu Kyukenshi
• Kumi embu Yudansha (dangrader)

Tävlingarna kommer att direktsändas 
klockan 11−13 under lördagen och går 
att följa på budokampsport.se.

”Det viktigaste är att all 
träning man lägger ner 
gör att man förbättrar 
sig i sin teknik och man 
utvecklar sin känsla för 
samarbete.”
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I lördags den 13 november avgjordes 
SM i Shorinji Kempo i Blackebergssko-
lans gymnastiksal i Bromma.

SM-tävlingarna var de första sedan 
2019, efter att fjolårets SM fick ställas in 
på grund av coronapandemin.

Tävlingsformen i SM är embu – olika 
serier med tekniker (Kōsei) utförs i ett 
program och poängbedöms av domare. 
Man tävlar både i ensamform (Tandoku 
embu) och i parform (Kumi embu), där 
man i den senare växlar i rollerna mellan 
attackerare och försvarare.

Helgens tävlingar lockade både de-
butanter och mer rutinerade utövare.

– Det är roligt att se som tränare och 
domare hur de tävlande har utvecklats 
med all extra träning som har lagts ned 
inför tävlingarna. Att skapa en bra embu 
tar tid och man måste verkligen använ-
da och utveckla sin kreativitet att hitta 
tekniker som passar bra ihop och få dem 
att kännas så naturliga som möjligt, 
säger Svenska Shorinji Kempoförbundets 
ordförande Leif Kekonius till budokamp-
sport.se.

Bland medaljörerna i de sex tävlings-
klasserna noteras att både Astrid Ashraf 
(Bromma Shibu) och Arnaud Tiquet (Gö-
teborg Shibu) vann dubbla SM-guld.

Alla medaljörer i 
Shorinji Kempo-SM
SHORINJI KEMPO. Helgens SM-tävlingar genom
fördes i sex olika tävlingsklasser.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 15 NOVEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO KENNETH ISHII
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Bild från juniortävlingarna vid Shorinji 
Kempo-SM 2021. Foto: Tobias Alm.

Samtliga SM-medaljörer 2021:
Tandoku embu kyukenshi junior 
(13−17 ÅR)

Guld Astrid Ashraf, Bromma Shibu
Silver Hanna Björklund, 
 Göteborg Shibu
Brons Rebecca Berggren, 
 Göteborg Shibu

Tandoku embu kyukenshi
Guld Erik Edström, Bromma Shibu
Silver Amanda Höök-Medina, 
 Karlstad Shibu
Brons Ning Bark, Bromma Shibu

Tandoku embu yudansha  
(dangrader)

Guld Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
Silver Rickard Andersson, 
 Bromma Shibu
Brons Hanna Svedberg, Sthlm Södra  

 Shibu
 

Kumi embu kyukenshi junior   
(13−17 ÅR)

Guld Thea Mikkelsen & Astrid 
 Ashraf, Bromma Shibu
Silver Hanna Björklund & Rebecca  

 Berggren, Göteborg Shibu
Brons Love Emilsson, Wilma Nilsson  

 & Arsin Al-Hag, Karlstad Shibu

Kumi embu kyukenshi
Guld Liam Callaghan & Moa Skan, 
 Sthlm Södra Shibu
Silver Amanda Höök-Medina & Johan 
 Uhlander, Karlstad Shibu
Brons Ning Bark & Miguel Benitez,  

 Bromma Shibu

Kumi embu yudansha  
(dangrader)

Guld Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu 
 & Hanna Svedberg, 
 Sthlm Södra Shibu
Silver Lovisa Johnsson & Lotta 
 Wersäll, Sthlm Södra Shibu
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I helgen avgjordes SM i Submission 
Wrestling i Göteborg. Detta i GBG MMA 
& BJJ IF:s lokaler i Kortedala.

SM-tävlingarna var de första sedan 
2019, efter att fjolårets SM fick ställas in 
på grund av coronapandemin.

En som hade fullt upp i helgen var 
Sebastian Palmdahl, vice ordförande i 
Svenska Submission Wrestling Förbun-
det. Förutom att arrangera SM-tävling-
arna i sin hemmaklubbs lokaler agera-
de han dessutom domare i många av 

matcherna – och brottade även hem ett 
SM-guld!

– Den stora delen i att arrangera ett 
SM är att få ihop ett bra team på plats, 
berättar han. Planeringen är att få ihop ett 
bra gäng med domare, runners med flera. 
Annars är SM en av de tävlingar som 
sköter sig ganska mycket självt, både de 
som tävlar och de som coachar är erfarna 
och vet vad de ska göra. Det blir inte så 
mycket “babysitting”, det är avancerade 
killar och tjejer som är på plats.

Alla medaljörer i  
Submission  
Wrestling-SM 2021
SUBMISSON WRESTLING | Sju tävlingsklasser 
avgjordes under tävlingarna i Göteborg.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 11 OKTOBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO REBECKA RUDÉN
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Totalt delades sju SM-guld ut till guld-
medaljörerna på bilden ovan, uppradade 
efter viktklass. Från vänster syns Mikael 
Marffy, Samuel Kvarzell, Joshua Aman 
Manczak, Erik Friberg, Sebastian Palm-
dahl, Nikolija Milosevic och Anna Berg.

Flest SM-guld tog stockholmsklubben 
Stark IF med tre stycken. Arrangerande 
GBG MMA & BJJ IF vann två SM-guld och 

Lidköpings Budoklubb samt Viva Zapata 
Martial Arts IF vann ett vardera.

Förutom guldmedaljerna tilldelades 
alla svenska mästare även ett stipendium 
på 5 000 kronor.

Noterbart är att för första gången 
avgjordes även ett junior-SM, en tävling 
som SW-förbundet hoppas kunna ut-
veckla under kommande år.

Samtliga 21 SM-medaljörer:

Kvinnor -60 kg
Guld Anna Berg, 
 Lidköpings Budoklubb
Silver Nina Back, Söders Fight Gym
Brons Josefine Modig, Apex Kalmar  

 Idrottsförening
 

Kvinnor +60 kg
Guld Nikolija Milosevic, 
 GBG MMA & BJJ IF
Silver Elizabett Johansson, Växjö 
 Titans Kampsportsförening
Brons Anna Sandin, Grappling 
 Resistance IF
 

Män -65,9 kg
Guld Sebastian Palmdahl, GBG 
 MMA & BJJ IF
Silver Robert Eklöv, Team Leites 
 Stockholm IF
Brons Henrik Dehn, Kristianstad 
 Kampsportcenter
 

Män -76,9 kg
Guld Erik Friberg, Stark IF
Silver Viktor Hermodsson, 
 Vellinge Grappling
Brons Liam Alpäng, Nacka Dojo IF
 

Män -87,9 kg
Guld Joshua Aman Manczak, 
 Stark IF
Silver Fredrik Widgren, Nacka Dojo IF
Brons Paul Grönborg, Nacka Dojo IF
 

Män -98,9 kg
Guld Samuel Kvarzell, Stark IF
Silver Max Hederström, 
 Fighter Centre IF
Brons Jonas Westling, Samurang 
 Fightcenter IF
 

Män +99 kg
Guld Mikael Marffy, Viva Zapata 
 Martial Arts IF
Silver Adem Crnalic, Art Of Roll IF
Brons Simon Immerstrand, Stark IF
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SM hålls för både seniorer och junio-
rer, så kallat ungdoms-SM.

Juniorerna, som får vara mellan 
13-15 år, kommer att tävla i hokei, jissen 
och laghokei. Seniorerna adderar tenkai 
och lagjissen mix till sitt program, utöver 

de grenar som även ungdomarna tävlar i.
SM startar 09.00 på lördag.

Arrangemanget står Strömstads 
Taidoklubb Sensu Dojo tillsammans med 
Svenska Taidoförbundet för.

SM i taido i helgen
TAIDO | På lördag, den 13:e november, är det dags 
för SM i taido igen. Det kommer att ske i Strömstad 
Gymnasium Sporthall.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 9 NOVEMBER 2021 · TEXT & FOTO JONATHAN BROBERG
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Så gick det i taido-SM
TAIDO. Förra helgen arrangerades SM i taido i 
Strömstad. Det tävlades för juniorer och seniorer i 
sammanlagt sju klasser.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 17 NOVEMBER 2021 
FOTO HAMID ERSHAD SARABI (ARKIVFOTO FRÅN KAMPSPORTSGALAN)

Resultaten, ungdomar

Hokei, 13-15 år, herrar
Guld Oscar Björkhem, Uddevalla  

 Taidoklubb
Silver Jonathan Vestgård, 
 Taidoklubben Sensu Dojo
Brons Harald Roessner, 
 Taidoklubben Sensu Dojo
 

Jissen, 13-15 år, herrar
Guld Oscar Björkhem, Uddevalla 
 Taidoklubb
Silver Max Olsson, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Brons Harald Roessner, 
 Taidoklubben Sensu Dojo
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Resultaten seniorer

Hokei, 16+ år, herrar
Guld Oskar Sjöberg, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Silver Irshad, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Brons Johannes Rönnborg, 
 Uddevalla Taidoklubb
 

Hokei, 16+ år, damer
Guld Embla Högberg, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Silver Wilma Samuelsson, 
 Uddevalla Taidoklubb
Brons Thea Larsson, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
 

Jissen, 16+ år, herrar
Guld Oskar Sjöberg, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Silver Hans Sanell, Göteborgs 
 Taidoklubb
Brons Irshad, Taidoklubben Sensu 
 Dojo
 

Jissen, 16+ år, damer
Guld Wilma Samuelsson, 
 Uddevalla Taidoklubb
Silver Embla Högberg, Taidoklubben 
 Sensu Dojo
Brons Moa Celander, Uddevalla 
 Taidoklubb
 

Dantai Hokei 16+ years Mixed
Guld Taidoklubben Sensu Dojo 
 (Embla Högberg, 
 Oskar Sjöberg, Thea Larsson)
Silver Uddevalla Taidoklubb 1 
 (Daniel Andersson, Johannes  

 Rönnborg, Rickard Dahl)
Brons Uddevalla Taidoklubb 2 
 (Moa Celander, Phuong Bui,  

 Wilma Samuelsson)
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Idag avslutade IWGA sin omröstning The 
World Games Greatest Athlete of All 
Time. Och den svenska muay thai-stjär-

nan Sofia Olofsson slutade till slut på en 
mycket hedrande femteplats – uppbackad 
av thaiboxningsfans över hela världen.

– Jag tycker att det är fantastiskt att 
thaiboxningen kom på femteplats av 24 
olika sporter, där vissa är betydligt mycket 
större än vad thaiboxningen är. Så det är 
väldigt kul och underbart hur hela thai-

boxningsvärlden har jobbat ihop för att 
rösta fram mig och thaiboxningen, säger 
Sofia Olofsson till budokampsport.se.

Totalt räknade organisationen in över 
1,2 miljoner röster.

– Jag vill verkligen säga ett stort tack 
till alla som röstat på mig och som lagt ut 
om röstningen varenda dag. Ni är otroli-
ga och det betyder så himla mycket. Det 
gör mig väldigt glad i hjärtat, hälsar en 
lycklig Sofia Olofsson.

Sofia Olofsson slutade 
5:a i omröstningen
UTMÄRKELSER | Det blev en fin femteplats för 
den svenska muay thai-profilen när IWGA utsåg 
tidernas främsta idrottare inom den internationella 
idrottsorganisationen.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 1 FEBRUARI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO WOJCIECH GRZEDZINSKI/IWGA
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Så här slutade omröstningen (topp 10):

1   Nicol David  Squash  318,943

2   James Kehoe  Dragkamp  113,120

3   Larysa Soloviova  Styrkelyft    80,790

4   Marcel Hassemeier Livräddning    79,760

5	 		Sofia	Olofsson	 	 Muay	Thai	 	 		68,912

6   Evgeniya Kanaeva Gymnastik    66,421

7   Fabriana Arias  Rullskridskor    65,622

8   Paola Longoria  Racquetball    65,428

9   G. Goffredo/A. Matus Danssport    65,146

10   Batyr Altyev  Sumo     64,735
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I förra veckan kom det väntade beslutet 
från Tokyo – Internationella Olympiska 
Kommitténs session tillstyrker IOK-sty-

relsens rekommendationer gällande thai-
boxningen och kickboxningen (se tidigare 
artikel).

Dess internationella förbund IFMA 
respektive WAKO blir nu fullt erkända av 
IOK, ett stort kliv mot att också bli upp-

tagna på kommande OS-program.
– Det här är fantastiskt! Thaiboxning-

en är ju redan stor i Europa och börjar att 
växa även i USA, säger Svenska Muay-
thaiförbundets styrelseledamot Fredrik 
R:son Johnson till budokampsport.se.

Han har också tankar kring hur idrot-
ten även ska kunna bli en OS-gren.

– Vi behöver vara med i Paris-OS 

Thaiboxning och  
kickboxning formellt 
erkända av IOK
De internationella förbunden får officiell status 
inom den olympiska rörelsen. Arbetet fortsätter  
för att idrotterna ska finnas med i kommande 
OSturneringar.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 27 JULI 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO BILDBYRÅN



110SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

2024 som ”uppvisningssport” med 
målsättningen är att komma med på 
programmet till OS 2028. Jag tror att vi 
kommer att klara det!

Även inom kickboxningen är förstås 
tongångarna positiva.

– Långsiktigt är det kul att vi är med 
där och att vi förhoppningsvis till slut 
även får tävla i OS. Det innebär kanske 
också att vi som svenskt förbund utveck-
las både ekonomiskt och kunskapsmäs-
sigt, säger Svenska Kickboxningsförbun-
dets ordförande Björn Ljungdahl.

Han fortsätter:
– Det kan ju inte bli bättre, vi har en 

helt annan grund att stå på sen. Att vara 
en erkänd idrott i olympiska samman-
hang lyfter statusen på kickboxningen 
överlag. Vi är ju redan med i World Ga-
mes och Europeiska Spelen som en del i 
processen.

Samtidigt understryker Björn Ljung-
dahl att det fortfarande återstår mycket 
arbete.

– När allt kommer omkring finns det 
cirka 40 andra sporter som är godkända 
av IOK men som inte ingår i det olympis-
ka programmet. Nu har IOK beslutat i sitt 
Olympic Agenda 2020 att arrangörssta-
den kommer att ha möjlighet att påverka 
vilka sporter som ska ingå i det olympis-
ka programmet på sitt arrangerande OS. 
Som regel är det sporter som är populära 
i värdlandet. Nästa ordinarie OS som 
WAKO kan försöka vara med på kommer 
att vara 2028 i Los Angeles eller 2032 i 
Brisbane, berättar han.

Röster har även höjts om att idrot-

terna i ett olympiskt sammanhang är för 
lika och kan komma att konkurrera med 
varandra om att tas upp på OS-pro-
grammet. Men varken Fredrik R:son 
Johnson eller Björn Ljungdahl ser det som 
ett problem.

– För en utomstående lekman kom-
mer det att se väldigt likvärdigt ut med 
oss och kickboxningen. Men det är sam-
ma egentligen som karate och taekwon-
do. Nu har IOK fastslagit att det är två 
olika idrotter och då måste det vara så, 
säger Johnson.

– Det finns ju plats för alla! K1, som 
är en del av kickboxningen, är ju en av de 
största sporterna i världen. Jag kan förstå 
om det kan bli lite förvirring men det är helt 
enkelt två olika sporter, fastslår Ljungdahl.

En av de fyra övriga idrotterna som 
samtidigt blev erkända av IOK är sambo. 
Idrotten valdes in i SB&K under års-
stämman 2015 men ingen förening med 
koppling till sambo är idag ansluten till 
förbundet.

”Det kan ju inte bli bättre, 
vi har en helt annan 
grund att stå på sen. Att 
vara en erkänd idrott i 
olympiska sammanhang 
lyfter statusen på 
kickboxningen överlag.”
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Den stora idrottsfesten i Tokyo 
sitter fortfarande på näthinnan 
och tanken på OS lämnar inte 

min tankeverksamhet. Ett par av våra 
kampsporter kan mycket väl vara på väg 
att släppas in i OS-gemenskapen.

Under en av de vackraste sommarda-
garna kom ett besked som gjorde mig glad 
och fick mig att drömma om vackra tider.

Internationella Olympiska kommitténs 
session tillstyrker IOK-styrelsens rekom-
mendationer gällande thaiboxningen och 
kickboxningen och dess internationella 
förbund IFMA och WAKO blir nu erkända 
av IOK. Därmed tas ett stort kliv mot att 
få vara med på kommande OS-program.

Det låter ju riktigt trevligt, även om 
man inte ska ta ut något i förskott.

2024 går OS i Paris. Målsättningen 
för thai- och kickboxningen är att komma 
med som uppvisningssport i den franska 
huvudstaden för att fyra år senare vara 
med på OS-programmet 2028. Thaibox-
ning och kickboxning är två världsom-
spännande sporter som verkligen för-
tjänar att vara med på världens största 
idrottsfest.

Om det finns någon som helst rättvi-

sa kommer dessa idrotter att få vara med 
på OS-programmet senast 2028.

Patricia Axling är en thaiboxare som 
välkomnar den eventuella OS-öppning-
en med glädje. Hon har vunnit vackra 
VM-medaljer men jakten på ett OS-del-
tagande skulle vara en fin sporre för hen-
ne och alla andra duktiga krigare inom 
thai- och kickboxningen.

– Gällande OS är jag oerhört glad att 
thaiboxningen fått fullt erkännande. Nu 
hoppas jag innerligt att det faktiskt blir 
en OS-gren. När jag gick EM i Paris 2017 
var det ett väldigt stort pådrag med tan-
ke på OS 2024 som går i Paris. Franska 

Kent Hansson:  
Drömmen om OS
KRÖNIKA | Efter IOK:s erkännande har både thai
boxning och kickboxning chansen att komma med 
på OS-programmet. Och det förtjänar de.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 26 AUGUSTI 2021 · TEXT KENT HANSSON · FOTO BILDBYRÅN

Kent Hansson.
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landslaget är ju framgångsrikt så natio-
nens medaljskörd skulle gynnas att ha 
med thaiboxningen på OS, kommenterar 
Patricia Axling.

Jag instämmer till fullo i hennes för-
hoppningar. Jag är allätare när det gäller 
sport, även om mitt hjärta bultar lite 
extra för kampsporterna.

Känslan, adrenalinpåslaget i kroppen 
inför en stor fight, slår ut det mesta under 
mina bevakningsuppdrag. Det är den 
känsla som jag har saknat sen corona-
pandemin gjorde sitt intåg i mars 2020.

Törsten efter matcher är naturligtvis 
som störst hos alla våra kampsportare.

Lagsporterna har rullat på nästan 
som vanligt, dock med publikrestriktioner. 
Men kampsportskrigarna har haft det 
lite tuffare. I långa loppet är det hopplöst 
med alltför långa tävlingspauser. Jag 
beundrar alla de krigare och tränare inom 
kamsportsfamiljen som lyckas mobilise-
ra energi och glädje under denna mörka 
pandemitid.

Patricia Axling är en av svensk thai-
boxnings affischnamn.

– Förra året var det rekordlite matcher 

”Känslan, 
adrenalinpåslaget 
i kroppen inför en 
stor fight, slår ut det 
mesta under mina 
bevakningsuppdrag. 
Det är den känsla som 
jag har saknat sen 
coronapandemin gjorde 
sitt intåg i mars 2020.”

för min del, jag gick bara SM och sedan 
en titelmatch i Italien. I år har jag bara 
gått SM och nu håller jag verkligen tum-
marna för VM. Mitt stora mål är att kvala 
till World Games i USA 2022, säger hon.

Låt oss hoppas att coronadimman 
lättar framöver, så att VM i början av 
december i Phuket blir av. Då har vi ett 
starkt medaljhopp i Patricia Axling.
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Igår förkunnade Riksidrottsförbundet 
vilka 50 elitidrottare som får elitidrotts-
stipendiet för säsongen 2021/22.

En av stipendiaterna är thaiboxaren 
Emma Stonegård Abrahamsson. Bland 
hennes meriter märks tre SM-guld (se-
nast i maj), VM-silver och EM-brons.

Nu tilldelas hon 50 000 kronor i sti-
pendiemedel för att kunna kombinera sin 
elitkarriär med eftergymnasiala studier.

– Det är askul! Och det ger en trygghet, 
både ekonomiskt och på andra plan. 
Som elitidrottare är det svårt att få ihop 
allting. Det här är något som underlättar, 
säger hon.

Emma Stonegård Abrahamsson är 
inne på sitt andra år på naprapatpro-
grammet vid Naprapathögskolan i Stock-
holm. Det är en 4-årig utbildning som 
visserligen är studiemedelsberättigad 

Emma Stonegård 
Abrahamsson tilldelas 
Elitidrottsstipendium
UTBILDNING | En av förbundets elitidrottare med 
bland de utvalda. Berättar om den långa utbildnin
gen, sin psykiska ohälsa och VM-målet framöver.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 21 SEPTEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO CHRISTINA NILSSON
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men som bekostas av studenterna själva.
– Det är en lång, intensiv och dyr 

utbildning, säger 25-åringen. Men också 
riktigt intressant. Jag har varit inne på 
naprapati länge, även innan jag flyttade 
till Stockholm 2016. Jag har alltid gillat 
att träna mycket och jag tycker att allt 
är spännande med kroppen. Jag har väl 
också någon sorts omvårdnadsådra, jag 
gillar att ta hand om människor och att 
hjälpa dem. Sen så gillar jag att det är 
nördigt och att jag kan snöa in på det.

Hon har tidigare öppnat upp om sin 
psykiska ohälsa i bland annat en intervju 
med SVT våren 2020. Hon har också fått 
professionell hjälp på Mottagningen för 
Elitidrott och hälsa, ett samarbete mellan 
Riksidrottsförbundet och Beroendecen-
trum Stockholm.

– Jag har mått väldigt dåligt senaste 
tiden, det känns som att jag har varit på 
botten och vänt. Jag har precis börjat att 
träna lite igen och tar en vecka i taget. 
Jag har läkare, terapeut, familj och vän-
ner runt mig. Och klättrar sakta uppåt, 
berättar hon.

Samtidigt som hon inte velat planera 
för mycket har VM i thaiboxning i decem-

Emma Stonegård Abrahamsson  
efter sitt VM-silver 2019. 
Foto: Privat.

ber funnits med i tankarna.
– Jag tog ett VM-silver för två år sen. 

Jag ska bara ta ett guld, frågan är när. 
Blir det inte i år så blir det ett annat år.

Mer information:

• De 50 idrottarna som får stipendium  
 2021/22 är hemmahörande i 30 olika 
 specialidrottsförbund. En lista på 
 samtliga stipendiater finns på 
 Riksidrottsförbundets hemsida.

• En komplett lista över SB&K:s 
 stipendiater genom tiderna finns 
 under Förbund › Utbildning  
 › Elitidrottsstipendium.
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Det finns många spännande spor-
ter på det svenska idrottsträdet.

Som sportjournalist på Kvälls-
posten och Expressen hade jag förmånen 
att kuska världen runt för att följa olika 
sporter. Friidrott, fotboll, boxning och öv-
riga kampsporter, handboll och brottning 
var sporter som jag kom att bevaka extra 
mycket.

Kärleksklicken till thaiboxning kom 
relativt sent in i mitt journalistiska liv men 
genom åren har det blivit en hel del krö-
nikor för Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet om just denna klassiska sport.

Johanna Rydberg, Patricia Axling, So-
fia Olofsson, Josefine Lindgren Knutsson, 
Lina Länsberg och Therese Gunnarsson 
är några av de blågula tjejer jag skrivit 
mest om, tjejer som firat stora triumfer på 
den internationella thaiboxningsscenen.

Svensk thaiboxning har på den kvinnliga 
sidan haft en fantastisk förmåga att leve-
rera på de internationella mästerskapen 
och medaljruschens glada dagar är långt 
ifrån över.

Jag älskar verkligen att rapportera om 
de etablerade stjärnorna, det ger mig en 

Kent Hansson:  
Zahra Al-Mougrabi  
kan ha något stort  
på gång
KRÖNIKA. När thaiboxnings-VM tar sin början 
minns vår krönikör några av de kvinnliga utövare 
som nått internationella framgångar inom sporten. 
Och han ser även ett medaljhopp på juniorsidan.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 6 DECEMBER 2021 · TEXT KENT HANSSON · FOTO NILS JAKOBSSON/BILDBYRÅN

Kent Hansson.
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härlig adrenalinkick. Men jag tycker det 
är minst lika spännande att följa en kille 
och tjej som är i början av en elitkarriär.

Jag fick i höstas, efter junior-SM i 
Varberg, upp ögonen för 15-åriga thai-
fightern Zahra Al-Mougrabi från Malmö. 
Detta då hon vann SM-guld för Malmö-
klubben Redline.

Efter att ha snackat med Zahra och 
teamet bakom henne fick jag en känsla 
av att ”här kan vi något stort på gång”. 
Jag fick samma känsla när jag hörde 
talas om och såg det lilla krutpaketet Jo-
sefine Lindgren Knutsson första gången 
och vi vet ju vilken grym karriärstege som 
Josefine snabbt klättrade upp på.

Zahra har på grund av pandemin 
bara en handfull thaiboxningsfight er 
(inklusive ett SM-guld) bakom sig när 
hon nu ställer upp i junior-VM i Thai-
land. Men i den 60 kilo lätta kroppen 
finns det rejält med styrka, såväl fysiskt 
som mentalt, efter fem år med taek-
wondo.

– Guld, säger Zahra. Det är det jag 
siktar på under det här världsmästerska-
pet. Jag har lite koll på hur vassa konkur-
renterna är, men jag vill inte påstå att jag 
är särskilt nervös. Det här ska bli spän-
nande. Jag är redo.

Hon säger det som den naturligaste 
sak i världen och det tyder på rejält med 
självkänsla och självförtroende.

– Jag älskar utmaningar, det är den 
största drivkraften för mig, säger Zahra, 
som framöver har siktet inställt på att 
även mäta sina krafter i MMA.

Förbundskapten Rasmus Svensson är 
imponerad över Zarahs snabba karriär i 
thaiboxning.

– Nu är hon långt ifrån ny rent täv-

lingsmässigt. Hon gick en hel del matcher 
i taekwondo. Hon är stark och tränar 
alltid hårt, gnäller aldrig. Hon har bra 
tävlingsnerver och det ska bli spännande 
att se henne på VM. Jag vet hur det kan 
gå för henne på detta mästerskap, men 
det håller jag för mig själv, säger Rasmus 
Svensson, som även är tränare för Zahra 
i Öresund Muay Thai.

På tal om unga svenska VM-deltaga-
re som kan skrälla på stora mästerskap 
så måste jag nämna pingisspelaren, 
19-årige Truls Möregårdh från Eslöv. Före 
VM var han rankad nummer 77 i värl-
den. Truls chockade, på ett trevligt sätt, 
pingisvärlden då han gick till VM-final i 
Houston. Det blev silver med guldstänk.

Även unga idrottare kan blomma 
ut när allvaret står för dörren. Bäst när 
det gäller är en svår konst men jag har 
genom åren sett många blågula fighters 
som behärskat detta.

15-åriga Zarha Al-Mougrabi är ute 
på sitt första internationella mästerskap, 

”Jag älskar verkligen 
att rapportera om de 
etablerade stjärnorna, 
det ger mig en härlig 
adrenalinkick. Men jag 
tycker det är minst lika 
spännande att följa en 
kille och tjej som är i 
början av en elitkarriär.”
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inte för att lära utan för att ge de bästa 
en rejäl match. Hon säger det inte över-
drivet kaxigt utan på ett moget och klokt 
och fascinerat sätt.

Jag blir inte förvånad om Zahra åter-
vänder hem till Sverige med en vacker 
medalj. Bara det att som tonåring få åka 
till thaiboxningens hemland är ju något 
stort. Hon kan också hämta inspiration 
från de äldre och rutinerade svenska 
deltagarna.

Svensk thaiboxning har som bekant 
genom åren varit en pålitlig medaljleve-
rantör vid de stora mästerskapen, så det 
finns onekligen anledning till att känna 
en stor optimism inför allvaret i den thai-
ländska huvudstaden.

”Jag blir inte förvånad om 
Zahra återvänder hem till 
Sverige med en vacker 
medalj. Bara det att 
som tonåring få åka till 
thaiboxningens hemland 
är ju något stort.”
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Budokampsport.se fick en intervju 
med Patricia just innan avresan till 
Bangkok. Och det var en harmo-

nisk Axling som såg fram emot VM.
– Det är en annorlunda situation, så 

klart. Det känns nästan surrealistiskt att 
få tävla internationellt igen. Senast var 
november 2019, så det ska bli så enormt 
kul att få åka till VM.

– Jag kollade lite i startlistan och där 

var ju alla mina gamla antagonister igen. 
Det var faktiskt lite känslosamt.

Axling har två VM-guld i bagaget 
sedan tidigare, ett som hon vann under 
hemma-VM i Jönköping 2016 och ett från 
2017 års mästerskap i Minsk.

– Jag drömmer om ett tredje VM-guld 
och att kvalificera mig till World games 
nästa år. För det krävs minst VM-final. 
Men på det stora hela är det skönt att 

Patricia Axling kliver  
in i VM-kvartsfinal
THAIBOXNING. I dag kliver Patricia Axling in i VM 
i thaiboxning i Bangkok. Ett av de mest meriterade 
namnen i truppen.
  – Det känns nästan surrealistiskt att få tävla 
internationellt igen, säger hon.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 7 DECEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO BENJAMIN BAYARD
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bara få tävla internationellt igen.
Patricia Axling ställs i VM-kvartsfi-

nalen lite senare idag mot ryskan Maria 
Klimowa.

Övriga svenskar i VM under tisdagen 
är Dalian Dawody, Johanna Persson och 
Erica Björnestrand i seniorklass. Bland 
juniorerna startar Zahra Al-Mougrabi i 
U16, Alexander Varga i U18 och Anton 
Wall i U23. Dock förlorade Nicholas Bry-
ant sin inledningsmatch nyligen, medan 
Javad Vahid Rezah och Moa Carlsson 
(U23) gått vidare på W.O.

Under gårdagen gick tre svenskar 
vidare, Marcus Sundin Liljedorff, Dalian 
Dawody och Giang Hoang. 

”Jag drömmer om ett 
tredje VM-guld och att 
kvalificera mig till World 
games nästa år. För det 
krävs minst VM-final. 
Men på det stora hela 
är det skönt att bara få 
tävla internationellt igen.”
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Thaiboxnings-VM:s andra tävlings-
dag i Bangkok bjöd på flera stora 
svenska ögonblick. Ett av dessa 

var när Patricia Axling tog sig vidare till 
semifinal i -57-kilosklassen.

Axling förlorade första ronden. I den 
andra svängde matchbilden, och Axling 
drog upp ett högt tempo som ryskan 
Klimova hade svårt att hänga med i. Den 

andra ronden gick till Axling. I den tred-
je drog svenskan ånyo upp tempot och 
styrde matchbilden och vände och vann. 
Det blev seger med 29-28, och hon är 
därmed klar för semifinal och har säkrat 
ett brons.

Kent Hansson beskrev vackert i en 
krönika på budokampsport.se i går om 
hur han trodde på och fattat tycke för 

Axling semifinalklar 
efter nagelbitare
THAIBOXNING. Patricia Axling är klar för VM-
semi final i thaiboxning i Bangkok. Hon besegrade 
ryskan Maria Klimova i en otroligt nervkittlande 
match. Junioren Zahra Al-Mougabri tog sig vidare 
till final.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 7 DECEMBER 2021 
TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO ANNIE BONDEFELT (ARKIVFOTO)
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den unga Zahra Al-Mougrabi. Och nu är 
hon klar för U16-final i VM, efter att ha 
vänt ett prekärt underläge i första ron-
den till seger med 2-1 (29-28 i poäng) i 
ronder.

Också Erica Björnestrand imponera-
de. Hon hade inga bekymmer att be-
segra danskan Mia Wesselgren i första 

omgången i -63,5-kilosklassen. Junioren 
Anton Wall tog sig vidare i till semifinal i 
U23 -86kg. Vidare är även Javad Vahid 
Rezah (på W.O) och Moa Carlsson i 
U23-klassen (W.O).

Däremot blev det förluster för Nicho-
las Bryant, Dalian Dawody, Johanna 
Persson och Alexander Varga (U18).
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Det var länge motigt för det svens-
ka thaiboxningslandslaget under 
VM:s semifinaldag i Bangkok.

Trots det lyckades både Ewin Ates 
och Camilla Danielsson att ta sig till mor-
gondagens finalpass.

Rutinerade Danielsson gjorde en 
finfin semifinal och vann samtliga tre 
ronder, 30-27, över Hanna Avakova från 
Ukraina i -45-kilosklassen. Hon kommer 
i morgon att möta thailändskan Somrue-
thai Siripathum i final.

Också Ewin Ates i -60 kg är i VM-fi-
nal. Hon vann över ryskan Ekaterina 
Vinnikova. Ates ställs i final mot turkiskan 
Kubra Kocakus.

Däremot blev det förluster för Patri-
cia Axling, Erica Björnestrand, Angela 
Mamic, Giang Hoang och junioren Anton 
Wall (U23). Zahra Al-Mougabri (U16) var 

idag framme i final, men trots en stark 
match blev det förlust.

I och med dagens resultat har thai-
boxarna säkrat fem bronsmedaljer och 
ett silver. Dessutom blir det alltså att se 
fram emot två finaler imorgon.

Klara för VM-final  
i morgon
THAIBOXNING. Det började trevande för det sven
ska landslaget i thaiboxning under semifinalpas
set i VM i Bangkok. Men till slut gick ändå Camilla 
Danielsson (bilden) och Ewin Ates till final.
  – Overkligt bra, meddelar Danielsson  
budokampsport.se straxt efter semifinalsegern.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 10 DECEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO MARKUS ÖSTERBLOM

Camilla Danielsson.
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Ewin Ates gjorde en stark final mot 
turkiskan Kubra Kocaku. Men även 
turkiskan startade matchen starkt 

och det blev en mycket sevärd första 
rond. Den gick dock till turkiskan. I den 
andra ronden var Ates den mer drivan-
de i matchen, medan Kocaku blev mer 
avvaktande, men inte ofarlig. Den andra 
ronden tilldömdes också turkiskan och 
tvingade Ates att försöka få till ett avslut. 
Forceringen var både stark och tung, men 

avslutet uteblev.
2-1 i ronder till turkiskan. Men svens-

ka landslaget lämnade in en protest mot 
resultatet och efter granskning av match-
en ändrades utgången och Ewin Ates 
blev världsmästare.

“Det är svårt att smälta men efter 
några tuffa dagar på VM i Bangkok är 
jag världsmästare i -60 kg.”, skriver hon 
på sin facebooksida.

Camilla Danielsson ställdes, i -45-ki-

Guld till Ates, silver  
till Danielsson i  
thaiboxnings-VM
THAIBOXNING. Det blev dramatik i VM i Bangkok. 
Ewin Ates vann guld efter att en protest lämnats 
in, medan Camilla Danielsson förlorade sin final.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 13 DECEMBER 2021 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO MARKUS ÖSTERBLOM
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losklassen, mot hemmastjärnan Somrue-
thai Siripathum. Och även om Danielsson 
stred tappert och gjorde en bra insats var 
thailändskan snäppet bättre, och vann 
alla tre ronder.

– Känns jävligt trist att inte ha nått 
ända fram till guldet, men om man nu 
ska åka ut mot någon så är det väl mot 
en riktigt rutinerad thailändska i VM-final 
i Thailand, säger hon till budokampsport.
se efter finalen.

Tidigare under mästerskapet har 
ytterligare medaljer säkrats. 

Här är de svenska VM-medaljörerna:

Guld Ewin Ates, -60 kg

Silver Camilla Danielsson, -45 kg
 Zahra Al-Mougrabi, -60 kg, U16 

Brons Patricia Axling, -57 kg
 Erica Björnestrand, -63,5 kg
 Angela Mamic, -71 kg
 Giang Hoang, -54 kg
 Anton Wall, -86 kg, U23

Camilla Danielsson med silvermedaljen.

”Känns jävligt trist att 
inte ha nått ända fram till 
guldet, men om man nu 
ska åka ut mot någon så 
är det väl mot en riktigt 
rutinerad thailändska i 
VM-final i Thailand.”
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Tävlingen har fått namnet Scandi-
navian e-Wushu Competition och 
kommer att arrangeras av Svens-

ka Kung Fu och Wushuförbundet i sam-
arbete med Norges Kampsportforbund.

− Vi gör tävlingen därför att det inte 
har varit några andra tävlingar på slutet. 
Vi ställde in SM i våras och restriktioner-
na ligger ju kvar så förmodligen kommer 
vi inte att kunna ha något SM i höst hel-
ler, konstaterar wushuförbundets ordfö-

rande Peder Finnsiö.
Tävlingen har varit öppen för alla att 

anmäla sig till. Totalt har man nu 53 del-
tagare från tio länder anmälda, och efter-
som man kan tävla i flera klasser uppgår 
tävlingsbidragen till totalt 105 stycken.

− Vi har flest anmälda från England, 
Holland, Slovakien, Norge och Sverige. 
Och så bland annat en från Tahiti i Fran-
ska Polynesien (!), berättar Finnsiö.
24 olika klasser ska nu avgöras på barn-, 

Scandinavian  
e-Wushu Competition 
avgörs i helgen
WUSHU | Med de fysiska mästerskapen fortsatt 
pausade satsar flera skandinaviska förbund nu på 
en världsomspännande digital tävling.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 28 MAJ 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO DANIEL BERONIUS
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ungdoms- och seniornivå. Tävlingen går 
ut på att alla filmar sin taulo (form) och 
skickar in till tävlingsledningen. Därefter 
kommer en trio domare att sätta poäng 
och utse vinnare i varje klass.

− För att det inte ska bli för långt så 
får man filma 35-45 sekunder, vilket är 
ungefär en halv normal tävlingsform. Sen 
ska den utföras på en utmärkt yta som 
är 6 gånger 3 meter, och alla rörelser ska 
vara synliga, säger Peder Finnsiö.

Domare i tävlingen är Niklas Sigurd 
(Sverige), Mikael Pettersson (Sverige) och 
Kim Gibson (Norge). Hur rörelsen är ut-
förd och i vilken kraft och vilket tempo det 
sker är de viktigaste kriterierna för trion 
när det gäller de inskickade bidragen.

Det som kanske framför allt skiljer 
sig mot att tävla i en arena inför publik 
är att utövarna här kan göra om sin 
form flera gånger och därefter skicka in 
sin bästa version.

− Men som tävlingsformat tycker jag 
att det fungerar, säger Peder Finnsiö. 
Folk ska lyfta sig lite i håret och göra sitt 
bästa och mer därtill. Man måste hård-
träna formen och finslipa alla detaljer.

På söndag klockan 16:00 kommer 
tävlingen att presenteras på Youtube och 
Facebook. Då är det en förinspelad och 
redigerad sändning man får följa.

− Det är av praktiska skäl, det blir onö-
digt krångligt annars. Men själva tävling-
en sker ”live on tape”, alla domare ser 
bidragen en gång och sätter poängen 
direkt så att det blir tävlingslikt.

− Det var ju ett online-EM i wushu förra 
våren, där Sverige var med och tog flera 
medaljer. Men det var väldigt basic produ-
cerat, vi försöker att utveckla produktionen 
till den här tävlingen. Bland annat så kom-
mer man att kunna se alla domarpoäng 
efter varje form och dessutom en samman-
ställning efter varje klass. Jag är helt säker 
på att det blir underhållande och kul att 
titta på, säger Peder Finnsiö.

”Det som kanske framför 
allt skiljer sig mot att 
tävla i en arena inför 
publik är att utövarna 
här kan göra om sin form 
flera gånger och därefter 
skicka in sin bästa 
version.”
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I helgen avgjordes tävlingen digitalt i 
ett samarrangemang mellan Svenska 
Kung Fu och Wushuförbundet och Nor-

ges Kampsportforbund.
Den internationella tävlingen var öp-

pen för alla att anmäla sig till. Totalt lock-
ade man 53 deltagare och 105 tävlings-
bidrag till de 24 olika klasserna. Mer om 
tävlingen kan ni läsa i vår inför-artikel.

Totalt delades det ut 24 guld, 24 sil-

ver och 21 brons under tävlingens gång.
Sex av de medaljerna gick till svenska 
utövare:

Damer | Juniorer och seniorer 15+ 
| Traditionell Nordlig Handform

1.  Ebba Balogh 
 (Stockholms Wushu & Kung fu)

2.  Selma Reinius  
 (Stockholms Wushu & Kung fu)

Resultat från  
Scandinavian  
e-Wushu Competition
WUSHU | Helgens världsomspännande digitala 
tävling blev en succé. Flera svenskar placerade sig 
högt i resultatlistorna.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 31 MAJ 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO SKÄRMDUMP FRÅN SÄNDNINGEN

Ebba Balogh in action.
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Herrar | Seniorer 18+  
| Modern Handform

2.  Jonathan Nirmark 
 (Wushu Stockholm IF)

Herrar | Juniorer och seniorer 15+ 
| Traditionell Nordlig Handform

1. Tomio Araki 
 (Stockholms Wushu & Kung fu) 
 – delad 1:a

3. Widar Hörberg 
 (Stockholms Wushu & Kung fu)

Herrar | Seniorer 15+ | Taiji Handform

3. Magnus Andersson 
 (Sanshi Budo Kampcenter)

Samtliga resultat finns på Scandinavian 
e-Wushu Competitions sida på Smooth-
comp. Tävlingen går även att se i efter-
hand på Youtube.

”Tävlingen gick jättebra 
och det nya greppet 
med “live on tape” 
med programledare 
funkade utmärkt! Det här 
formatet är helt klart här 
för att stanna.”

– Tävlingen gick jättebra och det nya 
greppet med “live on tape” med program-
ledare funkade utmärkt! Det här formatet 
är helt klart här för att stanna, säger 
Svenska Kung Fu och Wushuförbundets 
ordförande Peder Finnsiö till budokamp-
sport.se.
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Lördag och söndag nästa helg intas 
Fryshuset i Stockholm av en rad oli-
ka kampsportsdiscipliner. Detta i en 

tillställning som arrangörerna har döpt till 
TAWK – en förkortning för Taekwondo, 
Allstyle, Wushu och Kung Fu. Och så sent 
som i tisdags tillkom dessutom tävlingar i 
Submission Wrestling.

Tre av SB&K:s underförbund – 
Allstyleförbundet, Kung Fu & Wushuför-
bundet samt Submission Wrestlingför-
bundet – har alltså gjort gemensam sak 

med det fristående Taekwondoförbundet 
för att under två dagar erbjuda ett flertal 
tävlingar inom de olika idrotterna.

Initiativet till samarbetet kommer från 
kampsportsprofilerna Thabo Motsieloa 
och Peder Finnsiö.

− Den moderna kampsporten idag 
gör inte samma åtskillnad som man gjor-
de tidigare mellan de olika stilarna. Det 
här har varit en lång process men det var 
där allstylekonceptet föddes en gång i 
tiden, säger Allstyleförbundets ordföran-

Späckad kampsports-
helg på Fryshuset  
4-5 december
Flera olika idrottsförbund slår sig samman för två 
dagars tävlingar och uppvisningar i Stockholm.
PUBLICERAT PÅ HEMSIDAN 25 NOVEMBER 2021 · TEXT MATS LILJA · FOTO TAWK/FOTOMONTAGE MATS LILJA
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de Thabo Motsieloa.
Totalt planerar man för sex tävlings-

ytor med en sammanlagd mattarea på 
600 kvadratmeter. Något som kräver ”en 
grannlaga planering” enligt initiativta-
garna.

− Det här arrangemanget bottnar i 
Kampsportsfestivalen, som nu inte har 
blivit av på två år. Jag och Thabo har 
tidigare gjort tävlingar tillsammans, ett 
koncept som har fungerat bra och där-
för vill vi göra det igen, säger Kung Fu 
& Wushuförbundets ordförande Peder 
Finnsiö.

För allstyles del kommer både ung-
domstävlingen Allstyle The Future samt 
förbundets SM-tävlingar att avgöras 
under helgen.

För wushun blir det trippla tävlingstill-
fällen inom den internationella tävlingen 
Nordic Open Wushu Championships för 
stilarna Sanda (fighting), Taolu (form) och 
Push hands (stående taijibrottning).

Och för några dagar sedan stod det 
alltså klart att även Submission Wrest-

”Tävlingen gick jättebra 
och det nya greppet 
med “live on tape” 
med programledare 
funkade utmärkt! Det här 
formatet är helt klart här 
för att stanna.”

ling involveras, detta genom att man för-
lägger ligafinalen i Svenska Submission 
Wrestling Ligan (SSWL) till Fryshuset.

− Vi brukar ju vara med på 
Kampsportsfestivalen men det finns ju 
inget sånt i år så det här blir jättebra. Det 
blir superfights mellan de bästa i landet i 
17 olika viktklasser, berättar Submission 
Wrestlingförbundets ordförande Karin 
Pettersson.

Mer information om arrangemanget 
finns på www.tawk.se. 
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Förbundsstämman
 
Lördag den 27 mars genomfördes förbundsstämman, för andra året i rad, digitalt via 
Easymeet Online. Totalt var 64 föreningar med sammanlagt 95 röster representerade 
i röstlängden. Till mötesordförande valdes Leif Sunje och Helga Une utsågs att föra 
protokoll. 
 
Propositioner
Proposition 2020:1 angående stadgeändring

Propositionen föredrogs av förbundsordförande Fredrik Gundmark. Propositionen 
innebar stadgeförändringar gällande 3 kap 3§ 3.1 och 7 kap 4§ 4.1 punkt 4, 5, 6, 7. 
Utöver redaktionella ändringar avsåg propositionen införande av krav på föreningars 
redovisning av medlemmar i IdrottOnline.
 
7 kap 4§ 4.1 punkt 4

Föra medlemsförteckning och minst en gång per halvår uppdatera den i RF:s IT-
system IdrottOnline.

– senast den 31 januari under första halvåret
– senast den 25 augusti under andra halvåret

 
7 kap 4§ 4.1 punkt 7

Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i rätt tid, enligt ovan, äger 
SB&K rätt att utkräva en kontrollavgift på 2 000 kronor efter särskilt beslut av 
Förbundsstyrelsen för SB&K.
 
Under diskussionen som följde behandlades i huvudsak – sanktionsåtgärder, 
uppföljning, funktionalitet i IdrottOnline samt hur många medlemsföreningar som inte 
registrerar sina medlemmar och betalar sina avgifter i tid. Totalt inkom sju yrkanden.
 
Yrkande #1, Nya formuleringar

Fenix Budo och Kampsportsförening, genom sitt ombud Mike Wall, yrkade på 
nya formuleringar för propositionens nya punkt 4 under 7 kap 4§ 4.1, samt för 
propositionens nya stycke under punkt 7 under 7 kap 4§ 4.1: 

”Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i RF:s  
IT-system IdrottOnline.”
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”Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i tid äger SB&K i samråd 
med RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet med RF:s policy. En förening kan 
bli av med 25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt fråntas det helt vid utebliven 
betalning och redovisning.”

 
Yrkande #2, Avslag på del av propositionen, ändringen av 7 kap § 4

Fighter Centre IF, genom sitt ombud Lena Olsson, yrkade avslag för propositionens 
skrivning till ny punkt 4 under 7 kap 4§ 4.1 som omskriver att redovisning skall göras 
två gånger per år. 
 
Yrkande #3 och #4, Bifall

Yamasaki Academy Ingared IF, genom sitt ombud Monika Stylin, och Göteborgs  
Ju-jutsuklubb, genom sitt ombud Dario Lopez-Kästen, yrkade bifall för propositionen. 
 
Yrkande#5, Avslag

IF Skövde karate Kai, genom sitt ombud Virpi Alajarva, yrkade avslag på hela 
propositionen med motiveringen att det är bättre att förbundsstyrelsen arbetar aktivt 
med de klubbar som inte sköter sig.
 
Yrkade #6 och #7, Yrkar bifall till Mike Walls förslag

Malmö Budoklubb, genom sitt ombud Per-Ola Olsson, och Ikigai Aikidoklubb, genom 
sitt ombud Magnus Burman, yrkade bifall för yrkande #1.
 
Stämman ställde sig bakom beslutsgången att först ställa bifall av propositionen mot 
avslag. I händelse av avslag skulle yrkande #1 ställas mot yrkande #2 och därefter 
det vinnande yrkandet ställas mot avslag.
 
Omröstning bifall mot avslag

8  Bifall av propositionen såsom framlagd av förbundsstyrelsen
46 Avslag av propositionen såsom framlagd av förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade därmed att avslå propositionen såsom den framlagts av 
förbundsstyrelsen.
 
Omröstning yrkande #1 mot yrkande #2

41  Yrkande #1, Nya formuleringar
5 Yrkande #2, Avslag på del av propositionen, ändringen av 7 kap § 4
5  Avstår

Stämman beslutade därmed att ställa sig bakom yrkande #1 av de två förslagen med 
ändrade lydelser.
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Omröstning yrkande #1 mot avslag

43  Yrkande #1, Nya formuleringar
10 Avslag
3  Avstår

Förslaget på nya formuleringar fick 77 procent av de angivna rösterna och 2/3 
majoritet för stadgeändring uppnåddes. Stämman beslutade därmed att bifalla 
propositionen med nya formuleringar enligt yrkande #1:

[Förening ska] Föra medlemsförteckning och minst en gång om året uppdatera den i 
RF:s IT-system IdrottOnline.

Om årsrapporter och fastställda avgifter inte inkommit i tid äger Förbundet i samråd 
med RF rätt att minska LOK-stödet i enlighet med RF:s policy. En förening kan bli av 
med 25, 50, 75% av sitt LOK-stöd alternativt fråntas det helt vid utebliven betalning 
och redovisning.

Beslutade stadgeändringar skickades i enlighet med Riksidrottsförbundets stadgar 
för granskning. RF:s juridiska avdelning återkopplade med följande skrivelse gällande 
det andra stycket ovan (SB&K benämns som specialidrottsförbund, SF):

Enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag till Idrottsverksamhet har regeringen 
överlämnat uppgiften till RF att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till 
idrottsverksamhet. Med stöd av förordningen samt föreskrifter fastställda av 
[Riksidrottsstyrelsen] beslutar RF om fördelning av bl.a. LOK-stödet. SF har inte av RF 
delegerats uppgiften att fördela och besluta om LOK-stöd. Det finns därmed varken 
stöd i förordningen, LOK-stödsföreskrifterna eller RF:s stadgar för att införa en sådan 
skrivning som [SB&K] nu har beslutat om.

Stämmobeslutets del om sanktionsåtgärder får därmed ingen praktisk inverkan 
gällande SB&K:s möjlighet att påverka storleken på föreningars LOK-stöd. Det 
åligger i stället nästa förbundsstämma att rösta om en ny lydelse och nya ändringar i 
stadgarna.
 
Motioner
Inga motioner inkom till årets förbundsstämma.
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Val av förbundsstyrelse
Ordförande

Valberedningen föreslog omval av Fredrik Gundmark som ordförande i förbundet. 
Stämman beslutade att till ordförande i förbundet välja Fredrik Gundmark.
 
Ledamöter

Valberedningen föreslog följande sex ledamöter: Elin Bladh (omval), Marina Regnér 
(omval), Kirsi Höglund (omval), Musse Hasselvall (omval), Patrik Asplund (omval), 
Frej Levin (nyval). Fenix Budo och Kampsportsförening genom sitt ombud Mike Wall 
yrkade bifall för valberedningens förslag i sin helhet. Stämman beslutade att till 
ledamöter i förbundsstyrelsen välja:

Elin Bladh
Marina Regnér
Musse Hasselvall
Patrik Asplund
Kirsi Höglund
Frej Levin

 
Suppleanter (ersättare)

Valberedningen föreslog omval av Ulf Hjerppe och Sara Abouzeedan. Stämman 
beslutade att till suppleanter välja Ulf Hjerppe och Sara Abouzeedan.
 
Revisorer

Ordinarie 

Valberedningen föreslog omval för både Micaela Karlström (auktoriserad) samt 
Christian Lund till revisorer för förbundet. Fenix Budo och Kampsportsförening 
genom sitt ombud Mike Wall yrkade bifall för valberedningens förslag. I enlighet med 
valberedningens förslag valdes Micaela Karlström (auktoriserad) och Christian Lund 
till revisorer för förbundet.
 
Suppleanter (ersättare)

Valberedningen föreslog omval för både Anna Wretholm (auktoriserad) samt Sabrina 
Sedin Roskvist till revisorssuppleanter för förbundet. Malmö Budoklubb, genom 
sitt ombud Per-Ola Olsson, yrkade bifall för valberedningen förslag. I enlighet med 
valberedningens förslag valdes Anna Wretholm (auktoriserad) och Sabrina Sedin 
Roskvist till revisorssuppleanter för förbundet.
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Disciplinnämnd

Valberedningen föreslog omval för Peter Dahlqvist som ordförande, samt Daniel 
Svensson och Sara Axelsson som ledamöter i disciplinnämnden. Fenix Budo och 
Kampsportsförening, genom sitt ombud Mike Wall, yrkade bifall för valberedningens 
förslag. I enlighet med valberedningens förslag valdes Peter Dahlqvist till ordförande i 
disciplinnämnden, samt Daniel Svensson och Sara Axelsson till övriga ledamöter.
 
Valberedning

Fenix Budo och Kampsportsförening, genom sitt ombud Mike Wall, föreslog omval av 
sittande valberedning. Valberedningen ställde sig till förfogande men med önskemål 
om ett skifte för ordförandeposten. Stämman valde därefter Anders Pettersson till 
ordförande i valberedningen och till övriga ledamöter valdes Jöran Fagerlund samt 
Irene Brändström.

Kommittéer
Till Parakommittén utsågs:  

Ordförande, Mike Wall 
Övriga ledamöter: 
Urban Aldenklint 
Roger Berger 
Yvonne Berger 

 
Till medicinska kommittén utsågs: 

Ordförande, Dr Christian Engvall 
Övriga ledamöter: 
Dr Pontus Inerup, vice ordförande 
Dr Jonas Johard 
Dr Sofia Göthe 
Dr Lisa Villabona 

 
Till utbildningskommittén utsågs: 

Ordförande, Frej Levin  
Övriga ledamöter är: 
Altan Celik 
Gabriella Ringblom 
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Kansliet
Vid utgången av 2021 hade kansliet åtta heltidsanställda, varav en är vikarie och en 
deltidsanställd: 

Mona Lundkvist, generalsekreterare och chef för kansliet 
Jonathan Broberg, kommunikationsansvarig
Mats Lilja, vikarie för Annie Bondefält som varit föräldraledig, Mats var 
även ställföreträdande kommunikationsansvarig under 2021
Magnus Ledin, verksamhetsledare 
Sofia Arnbom, idrottskonsulent 
Pilo Stylin, idrottskonsulent 
Matilda Ritzén, förbundskoordinator 
Carl Halling, administratör. 
Sven Knutsson har varit anlitad ekonomikonsult. 

Vi har också haft tre anställda projektledare med extra stöd från RF: 

Sara Wiggberg, projektledare för vårt jämställdhetsprojekt
Astrid Hultin Svensk, projektledare för vårt projekt Demokratidrott 
Helena Plüss (fd Hugosson), projektledare för vårt elitidrottsprogram.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse       

Allmänt om verksamheten        

Svenska Budo & Kampsportsförbundet organiserar inom ramen för 
Riksidrottsförbundet följande idrotter: Aikido, Allstyle, Armsport, BJJ*, Bujinkan, 
Capoeira, Defendo, FMA*, Glima, Iaido, Hema, Jodo, Ju-jutsu, Kickboxning, Krav 
Maga, Kyokushin, Kendo, Kempo, Kyudo, MMA*, Muaythai, Naginata, Shorinji Kempo, 
Submission Wrestling, Sumo, Savate, Sambo, Systema, Taido och Wushu.  

Förbundets verksamhet omfattar att administrera och befrämja ovan nämnda 
idrotter.          

Förbundet har sitt säte i Stockholm.       
 
Medlemmar

Vid årets utgång har förbundet 791 medlemsföreningar i våra underförbund (idrotter)  
med totalt 47 016 medlemmar, förra året fanns det 790 föreningar och 53 948 med-
lemmar.         
         
Främjande av föreningens ändamål 

Jämställdhetsprojektet avslutades i projektform och ska nu implementeras i ordinarie 
verksamhet. Handlingplanen sträcker sig till 2025 och det har tagits fram arbetsma-
terial som våra föreningar kan använda som stöd i sitt arbete med jämställdhet. 

Vårt projekt Demokratidrott kom igång och kartläggningar och workshops har ge-
nomförts för att få medlemmar uppfattning om demokrati, makt och påverkansmöj-
ligheter. I syfte att tillgängliggöra och göra föreningardemokratin mer begriplig har 
det tagits fram informationstexter och stödmaterial som också översatts till klarspråk, 
engelska och arbabiska.         
 
         

* FMA – Filipino Martial Arts, MMA – Mix Martial Arts, BJJ – Brasilian Jiu Jitsu,  
HEMA – historical european martial arts. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret      

Då vi drabbades av Corona-pandemin drabbade det våra föreningar på olika sätt, vissa 
har haft det väldigt svårt, fokus har legat på att informera och stötta på det sätt vi kan. 

Förbundet blev tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. 
Av dessa avsattes drygt 2 miljoner kronor till underförbunden, 544 000 kronor av-
sattes för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kunde sökas av våra idrotts fören-
ingar genom återstartsstöd IF i IdrottOnline. Under året beviljades 114 föreningar 
Återstarts stöd IF för sammanlagt 4 277 382 kronor. 

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

Flerårsöversikt kkr      
   2021 2020 2019 2018
Bidrag   16 390 13 909 10 061 10 314
Nettoomsättning  1 718 1 770 2 197 2 222
Årets resultat  4 581 5 434 -681 -1 561
Eget kapital  12 963 8 382 2 948 3 629
Soliditet %   85 74 58 62    
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Resultaträkning
    NOT 2021 2020
    1   
Föreningens Intäkter     
 
Medlemsavgift    0 0
Gåvor     320 000 433 333
Bidrag    2 16 390 000 13 909 246
Nettoomsättning    1 718 331 1 770 553
Övriga föreningsintäkter   196 058 643 355
Summa intäkter    18 624 389 16 756 487

Kostnader      

Lämnade bidrag    -1 499 110 -1 000 000
Övriga externa kostnader   -6 723 969 -5 390 594
Personalkostnader   3 -5 818 920 -4 931 028
Summa kostnader    -14 041 999 -11 321 622
      
Verksamhetens resultat   4 582 390 5 434 865
      
Resultat	från	finansiella	investeringar    

Räntekostnader och liknande poster  -1 321 -231
     -1 321 -231

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 4	581	069	 5	434	634
      
      
Årets resultat enligt resultaträkningen  4 581 069 5 434 634
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Balansräkning  
    NOT 2021-12-31 2020-12-31
    1  
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier    4 0 0
     0 0

Summa anläggningstillgångar  0 0
       
Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar    55 699 88 416
Övriga fordringar    3 241 732 63 552
Förutbetalda kostnader och upplupna     
intäkter     611 023 478 082
     3 908 454 630 050

Kassa och bank    11 478 802 10 705 405
     11 478 802 10 705 405
       
Summa omsättningstillgångar  15 387 256 11 335 455
SUMMA TILLGÅNGAR   15 387 256 11 335 455
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    5
Balanserat kapital    8 382 866 2 948 231
Årets resultat    4 581 069 5 434 635
     12 963 935 8 382 866

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    486 075 1 270 455
Skatteskuld     134 458 122 409
Övriga kortfristiga skulder   674 092 179 123
Upplupna kostnader och      
 förutbetalda intäkter   128 696 1 380 602
     2 423 321 2 952 589
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  15 387 256 11 335 455
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Noter      

Not 1  Redovisnings-och värderingsprinciper

 Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och   
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningar      

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar enligt  plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag 
som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över  den bedömda ekonomiska 
livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.   

Hyresrätter/spelarrättigheter 

                      Kontraktstiden 
Kontorsinventarier   5 år 
Maskiner av olika slag  5 år 

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Idrottsförbundet

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2  Bidrag   2021 2020

Stat genom Riksidrottsförbundet  16 390 000 13 909 246
Summa          16 390 000 13 909 246

Not 3  Medelantalet anställda  2021 2020
     8 8
Medelantalet  anställda     
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Not 4  Inventarier och verktyg    

Ingående anskaffningsvärde   2021 2020
Försäljningar och utrangeringar  24 889 24 889

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    
 Ingående avskrivningar enligt plan  24 889 24 889
Försäljningar och utrangeringar  -24 889 -24 889
Årets avskrivning    0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0
Bokfört värde    -24 889 -24 889
     0 0

Not 5  Eget kapital    
   Balanserat Ändamåls Årets Totalt
          kapital bestämt resultat eget kapital

Ingående balans  -1 149 674 4 097 605  8 382 866
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda 
medel   4 097 605 -4 097 605  
Reservering av 
ändamålsbestämda 
medel   -9 041 246 9 041 246  
Årets resultat    4 581 069 4 581 069
Utgående balans  -6 093 315 9 041 246 4 581 069 12 963 935
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Specifikation	till	ändamålsbestämda	medel:

RF-medel
Aikido, projektmedel     510 000
Jujutsu, projektmedel    50 000
Forskningsprojekt, Kampsport och inkludering   125 000
Jämställdhetsprojekt    103 527
Demokratidrott     334 343
Elitidrottsprogrammet    215 686
Vuxenidrott      520 000
Paraidrott      700 000
Barn- och ungdomsidrott    2 350 480
Kampsportsskolan     34 027
Tillsammans för fler     220 000
Landslagsstöd     572 124
Återstartsstöd, centralt    315 846
Återstartsstöd, underförbund    1 690 213
Återstartsstöd, Paraidrott    800 000
Återstartsstöd, elit     500 000
Summa      9 041 246

Stockholm  2022-03-10     
 
Fredrik Gundmark  Musse Hasselvall Frej Levin 
       
       
Kirsi Höglund  Marina Regnér Elin Bladh 
       
       
Patrik Asplund       
      
       
Vår revisionsberättelse har avgivits 2022-03-10     
       
Micaela Karlström  Christian Lund    
(Auktoriserad revisor) (Lekmannarevisor)    
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Ekonomi
RF-bidrag 

Organisationsstöd      4 480 000:- 
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott   4 760 000:- 
Verksamhetsstöd Paraidrott        350 000:- 
Verksamhetsstöd Vuxenidrott       260 000:-  

Landslagsstöd 

Landslagsstöd         890 000:- 
Landslagsstöd X         600 000:- 

Projektstöd 

Demokratidrott        400 000:- 
50/50. På riktigt         750 000:- 
Forskningsprojekt         350 000:- 

Stöd till UF 

Aikido Wareware         180 000:- 
Aikido internationell representation           30 000:- 
Aikido internationell representation         30 000:- 
Jujutsu internationell representation         35 000:- 

Projektstöd IF

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna  
kunde söka      2 100 000:- 

Tillsammans för fler i rörelse       320 000:-

Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet  2 600 000:- 

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna 
kunde söka      4 400 000:- 

För paraidrott, de kom i december och det 
ska beslutas om hur de ska användas     800 000:- 

För elitidrott, de kom i december och det 
ska beslutas om hur de ska användas     500 000:- 
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Kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet

Aikido            27 144:-
Allstyle            12 876:-
Armsport              7 482:-
BJJ           106 836:-
Bujinkan              3 016:-
FMA                   754:-
Hema               8 990:-
Iaido                  348:-
Jodo                   464:-
Ju Jutsu            49 010:-
Kempo              2 610:-
Kickboxning            51 562:-
Krav Maga            13 456:-
KungFu/Wushu            56 951:-
Kyokushin            24 302:-
MMA             58 610:-
Muaythai            70 064:-
Naginata                  464:-
SB&K             77 435:-
Shorinji Kempo              1 972:-
SW             32 654:-
Summa          607 000:-

Projektstöd IF

Syftet med Projektstöd IF är att skapa förutsättningar för Idrottsföreningen (IF) att 
utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Riksidrottsförbundets strategi 2025.

SB&K fördelade 2 600 000 kronor i projektstöd till förbundets föreningar. 
2 100 000 kronor kom från Riksidrottsförbundet och 500 000 kronor avsattes ifrån 
förbundets budget. Föreningarna skickade in 132 ansökningar för totalt 5 946 
011 kronor. Föreningarna kunde ansöka om medel utifrån fyra olika projektmallar: 
Utvecklingsprojekt, Kompetenshöja föreningen, MotoriQ – Kampsportsskolan och 
Bibehålla verksamhet för barn- och ungdomar under coronarestriktionerna. Totalt 
tilldelades 102 projektansökningar projektstöd. Bidragsbesluten bereddes av en 
särskild grupp tillsatt av förbundsstyrelsen.

Kompensationsstöd

På grund av pandemin fick vi möjlighet att ansöka om kompensationsstöd via 
Riksidrottsförbundet. Syftet med stödet var att ge SF och IF förutsättningar att 
överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. SB&K  
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och våra underförbund sökte för sammanlagt 1 357 090 kronor och erhöll 630 000 
kronor av den summan gick 77 435 kronor till SB&K för förlorade licensintäkter och 
inställda utbildningar, resterande fördelades till de underförbund som dels tappat 
medlemmar, och de underförbund som sökt kompensationsstöd för utebliven 
verksamhet.  

Återstartsstöd

Förbundet blev tilldelade 7 miljoner kronor i återstartsstöd från Riksidrottsförbundet. 
Av dessa avsattes drygt 2 miljoner kronor till underförbunden, 544 000 kronor 
avsattes för utbildningsverksamhet och 4,4 miljoner kunde sökas av IF genom 
Återstartsstöd IF.

Syftet med Återstartsstöd IF var att stimulera en uppstart av föreningarnas 
verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet skulle bidra till 
att föreningarna gavs möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.
Insatserna som IF kunde söka för var att rekrytera aktiva och ledare, planera för 
framtiden, motivera tränare och ledare, motivera aktiva eller andra idéer i syfte att 
återstarta föreningens verksamhet.

Under året beviljades 114 föreningar Återstartsstöd IF för sammanlagt 4 277 382 
kronor.

Elitverksamhet
Idrottsspecifik elit- och landslagsverksamhet bedrivs inom SB&K:s underförbund (UF) 
där det är aktuellt. SB&K:s fokus är att stötta den idrottsövergripande utvecklingen.

Landslagsstöd

Riksidrottsförbundet (RF) fördelar Landslagsstöd till specialidrottsförbunden (SF) med 
syfte att skapa förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften. 
Det ekonomiska stödet består av två delar, Landslasstöd samt Landslagsstöd X och 
fördelas (likt RF:s övriga stöd) i tvåårscykler.

Landslagsstödet baseras på resultat, konkurrens och kostnader för det aktuella 
landslaget och beräknas av RF utifrån uppgifter som respektive landslag rapporterar. 
Inför Landslagsstöd 2020–2021 gjordes rapporteringen i början av 2019. Utfallet blev 
att sju av 16 inrapporterande landslag inom SB&K erhöll ekonomiskt stöd i varierande 
storlek till en totalsumma av 890 000 kronor för respektive år. Årets förbundsstämma 
beslutade att budgetera 500 000 kronor att fördela till de landslag som inte erhöll 
stöd direkt från RF.

Landslagsstöd X baseras på elitdialoger där SB&K bland annat presenterar sin 
centrala elitutvecklingsplan. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet 
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med representation från RF, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 
Paralympiska Kommitté (SPK). Följande områden ligger till grund för bedömningen:

– idrottslig förankring
– vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder
– organisationens och ledningens kompetens och resurser för  
 utvecklingsplanens genomförande
– förutsättningar för utvecklingsplanens genomförande

SB&K tilldelades 600 000 kronor i Landslagsstöd X för 2021. Stödet är villkorat från 
RF så till vida att det ska användas till insatser för utveckling av organisation och 
ledning samt till prioriterade idrottare. SB&K samlar insatserna som genomförs med 
hjälp av Landslagsstöd X inom SB&K:s Elitidrottsprogram.
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Projekt
SB&K:s Elitidrottsprogram
Projektansvarig för Elitidrottsprogrammet är Helena Plüss (fd Hugosson).
Elitidrottsprogrammet är en idrottsövergripande satsning med fokus på 
landslagsverksamheten inom förbundets idrotter. Inom programmet erbjuds 
kompetens- och kvalitetshöjande insatser för fortsatt utveckling av individ och 
organisation. 

SB&K:s kriterier för uttagning till Elitidrottsprogrammet är:

– internationella framgångar
– utarbetad utvecklingsplan med påbörjat eller pågående arbete  
 med nämnda plan

Andra faktorer som också tas hänsyn till är:

– möjligheten att genom sitt arbete med utvecklingsplanen bidra till SB&K i stort
– kontinuerlig kommunikation med ansvarig för Elitidrottsprogrammet samt   
 deltagande på konferenser och övriga sammankomster

Då coronapandemin fortfarande var högst reell under starten på året hölls 
elitträffarna för de prioriterade idrottarna digitalt och fystester skickades in digitalt 
för bedömning av projektansvarig. På detta sätt upprätthölls den fysiska träningen 
och uppföljningen av den. Den idrottsspecifika kampsportsträningen kunde bara 
genomföras sporadiskt, eller inte alls. Gemenskapen i gruppen fungerade väl utifrån 
detta sätt att arbeta på. 

I samarbete med framför allt Svenska Fullkontaktskarateorganisationen genomfördes 
en pilotutbildning för elitjuniortränare. Utbildningen riktade sig till tränare för juniorer 
med tävlingsambitioner. Utbildningen lockade 18 deltagare från tre idrotter och 
genomfördes under året med goda vitsord. Utförligare utvärdering sker under början 
av nästa år.

I juni genomfördes för första gången på länge en fysisk träff på Bosön. Det var då 
klart för många idrotter med mästerskap planerade till hösten. Några av dessa 
genomfördes och av de som ingick i prioriterade idrottare tog fem av åtta medaljer  
på EM eller VM.

En elittränarkonferens erbjöds digitalt under två novemberkvällar. Med tanke 
på att anmälan var öppen för alla inom förbundet var uppslutningen lägre än 
väntat. Närvarande deltagare fick ta del av ett digert program innehållande 
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kompetensutveckling inom områden som antidoping, dubbla karriärer, mental 
träning, organisatoriska framgångsfaktorer och träningslära.

SB&K:s arbete med Landslagsstöd X under särskilda omständigheter så som 
coronapandemin berömdes av RF Elit. För vidare stöttning av en utveckling av 
arbetet inom Landslagsstöd X har kontakt med sportchefen på SOK upprättats under 
hösten.

Jämställdhetsprojektet ”50/50. På riktigt.”
I januari 2020 startade SB&K sin första stora satsning på jämställdhet. Projektet 
fortsatte 2021 och det genomfördes djupintervjuer och kartläggningar. Sara 
Wiggberg som var anställd projektledare arbetade sedan fram en handlingsplan som 
sträcker sig till 2025. Hon har också tagit fram arbetsmaterial som föreningar kan 
hämta på vår hemsida. Allt som verktyg att genomföra jämställdhetsarbete ute på 
föreningarna eller i underförbunden. 

I arbetsgruppen medverkar: 

Musse Hasselvall, Förbundsstyrelsen 
Jenny Lagerqvist, Aikidoförbundet 
Cecilia Ralfe-Stelander, Aikidoförbundet 
Simon Ogolla, Thaiboxning 
Mats Lilja, kansliet 
samt jämställdhetsstrateg Sara Wiggberg.

Demokratidrott
Bakgrund, syfte och mål

Utifrån bakgrunden att idrotten är demokratisk men att den demokratiska idrotten 
inte är tillgänglig för alla startades i mars 2021 projektet Demokratidrott. Projektet 
pågår till mars 2022 och finansieras genom projektstöd från Riksidrottsförbundet. 
Syftet med Demokratidrott är att via förenklande former upprätthålla den 
demokratiska föreningen samt tillgängliggöra föreningens demokratiska processer. 

Projektet genomförs utifrån de mål som finns för Demokratidrott, dessa mål är: 

• Att värna om föreningsdemokratins fundament. 
• Och samtidigt göra demokratin mer begriplig, och mer lättillgänglig.

Genomförande och resultat

Projektet leds av projektledaren Astrid Hultin Svensk som tillsammans med en ideell 
referensgrupp bestående av medlemmar inom förbundet samt personal från SB&K:s 
kansli arbetar för att föra projektets arbete framåt. Referensgruppen träffas digitalt 
cirka var sjätte vecka för avstämningar och diskussioner.
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Under den inledande delen av projektet genomfördes två olika kartläggningar. 
Dels ställdes frågor om föreningsdemokrati, engagemang och representation i 
samband med den årliga utvärderingen av SB&K:s och underförbundens årsmöten. 
Utvärderingen gick ut till 339 medlemmar varav 172 personer svarade.
Därtill gick ytterligare en enkät ut, skapad i tre olika versioner riktade till tre olika 
målgrupper: Idrottsföreningar, underförbund samt specialidrottsdistriktsförbund 
(SDF). Enkäten innehöll frågor om medlemmars upplevelser och uppfattningar om 
föreningsdemokrati och föreningskunskap kopplad till den egna verksamheten. 
Syftet med dessa enkäter var att nå fler av förbundets föreningsmedlemmar och 
inte endast de som deltog på SB&K:s eller underförbundens årsmöten. Enkäterna 
gick därför ut till de för SB&K angivna kontaktpersoner för förening, underförbund 
och SDF. Nyheter innehållandes länkar till enkäterna publicerades även på SB&K:s 
hemsida. Medan medlemsenkäten riktade sig till föreningens alla medlemmar riktade 
sig enkäterna för underförbunden och SDF till styrelser och valberedningar. Enkäten 
riktad till föreningsmedlemmar besvarades av 238 personer. Underförbundsenkäten 
besvarades av 38 personer och specialidrottsdistriktsförbundsenkäten besvarades  
av åtta personer. 

I syfte att få kvalitativa exempel på medlemmars upplevelser och uppfattningar 
om föreningsdemokrati och föreningskunskap genomfördes under hösten 2021 
djupintervjuer med styrelsemedlemmar på förenings-, underförbunds- samt SDF:s-
nivå. Urvalet för intervjuerna gjordes utifrån de intresseanmälningar som inkom 
i samband med enkäterna som beskrivits ovan. Totalt genomfördes tio stycken 
intervjuer. fyra stycken IF, tre UF, två SDF samt SB&K:s förbundsstyrelse intervjuades. 
Intervjuerna varade mellan 1–1 ½ timme och genomfördes digitalt.

För att ha möjlighet att jobba långsiktigt och hållbart med föreningslära har 
man inom projektet vänt sig till nyinvalda medlemsföreningar för att få in deras 
upplevelser och tankar kring ansökningsprocessen för medlemskap hos SB&K. Syftet 
var att få en inblick i hur föreningar som nyligen sökt medlemskap till förbundet 
upplevde ansökningsprocessen, vilken information och vilket intryck de får från och 
av förbundet samt om de saknade någon viss information eller stöd. Detta så att 
projektet/SB&K kan arbeta med att ta fram matchande insatser. Totalt kontaktades 
15 föreningar via mejl, varav sex återkopplade.

Under hösten och vintern 2021/2022 genomförs även work-shops med barn och 
unga inom förbundet, detta då förbundets yngre medlemmar hitintills inte kommit 
till tals inom ramen för projektet. Work-shopsen handlar om demokrati, makt och 
påverkansmöjligheter och medlemmarnas upplevelser och uppfattningar kring dessa.
Förutom kartläggningen av föreningsdemokrati och föreningskunskap inom 
förbundet har det inom ramen för projektet och med anledning av projektets 
mål gjorts insatser kring bildning och information. I syfte att tillgängliggöra och 
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göra föreningsdemokratin mer begriplig har Demokratidrott först tagit fram nya 
informationstexter och stödmaterial om föreningsdemokrati, dess struktur och 
praktiker. Dessa har senare översatt till klarspråk, engelska och arabiska. Utöver 
produktionen av ny information och nya stödmaterial har man även inom ramen 
för projektet sett över SB&K:s hemsida och delvis strukturerat om den för att ge 
plats för de nya texterna och skapa en tydligare kommunikation till förbundets 
medlemsföreningar. 

Med anledning av Demokratidrotts syfte och mål har en föreläsningsserie, Tar grepp 
om, initierats. Tar grepp om syftar till att via digitala och kostnadsfria föreläsningar 
göra bildning och utbildning mer tillgängligt för förbundets medlemmar. Tanken med 
föreläsningsserien är att bli ett forum där olika centrala ämnen för föreningsidrott 
kan lyftas.. För den första föreläsningen var ämnet medlemskapets rättigheter och 
skyldigheter och hölls av en av RF-SISU:s förbundsjurister.

För mer information om Demokratidrott eller kartläggningens resultat, se  
www.budokampsport.se/forbund/demokratidrott eller Demokratidrotts  
kommande projektrapport.
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Kommunikation
Kommunikationsarbetet är av yttersta vikt för förbundet, både externt och internt. 
Det är så vi informerar och berättar om vår verksamhet och det är även så vi når 
våra underförbund, distrikt och idrottsföreningar. Vi är även tillgängliga för frågor och 
synpunkter från allmänhet och medier.

För att markera dagens breda uppdrag har rollerna på kansliet under 2021 bytt 
namn – informatörer har blivit kommunikatörer och informationsansvarig har blivit 
kommunikationsansvarig. Därmed är det logiskt att även denna punkt byter namn i 
Verksamhetsberättelsen.

Under året har coronapandemins påverkan och restriktioner fortsatt att bevakas men 
jämfört med föregående år har också större kraft kunnat läggas på täckning av det 
sportsliga. Fler tävlingar och mästerskap har kunnat avgöras och både nationella och 
internationella mästare och medaljörer har kunnat koras. Från förbundets sida har 
vi bevakat och på olika sätt berättat om alla större mästerskap som har genomförts 
under 2021.

Vår hemsida budokampsport.se är fortsatt kärnan i vårt kommunikationsarbete, med 
över 200 artiklar publicerade under året. Detta innehållande nyhetsuppdateringar, 
mästerskapssammanfattningar, intervjuer, reportage och annat. Vi har även fortsatt 
att noga bevaka och berätta om relevant information från Riksidrottsförbundet och 
svenska myndigheter.

Dessutom fortsätter förnyelsearbetet med informationssidorna på budokampsport.se, 
det vill säga det som är publicerat utöver nyhetsavdelningen. Ett stort antal nya sidor 
har under året tillkommit och andra har omarbetats och uppdaterats.

Förbundets kanaler på Facebook och Instagram har fortsatt att öka i antalet följare. 
Vid årets utgång var följarantalet på Facebook cirka 3 700 och på Instagram drygt 
1 700. Den så kallade räckvidden, det vill säga antal unika konton som sett något av 
våra inlägg eller händelser minst en gång, var cirka 23 000 för Facebook och 5 200 
för Instagram.

Kampsportspodden har under året pausats.

Formatet av nyhetsbrevet har under året gjorts om. Istället för månadsbrev har vi 
övergått till att göra särskilda utskick av sådant som är av extra stor vikt för våra 
underförbund, distrikt och idrottsföreningar. Det har till exempel rört coronapandemin, 
Återstartsstödet, tränarutbildningarna och projektstöd. 
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Kommunikationsarbetet på kansliet har under året letts av Mats Lilja (vikarierande 
kommunikationsansvarig) och Jonathan Broberg. Annie Bondefelt har varit 
föräldraledig.

På förbundets hemsida har Kent Hansson medverkat som fristående krönikör.
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Utbildning
Tränarutbildning
Utbildningsfrågorna är av stor betydelse för förbundet, föreningarna och idrotters 
framtida utveckling och av största vikt för en livskraftig och givande verksamhet är en 
kompetent tränarkår. För att säkerställa att tränare och ledare fortsätter att utvecklas 
arrangerar SB&K idrottsövergripande tränarutbildningar i tre steg. Utbildningarna 
arrangeras av SB&K centralt eller med hjälp av förbundets distrikt och medlemsfören-
ingar. 

Årets första halva präglades av fortsatta restriktioner till följd av coronapandemin, 
därför var utbildningar med fysiska träffar inte aktuellt. Under hösten öppnades möj-
ligheten att återigen träffas och totalt genomfördes fem tränarutbildningar på Bosön 
samt i Bollebygd och Svedala. Någon steg 3 kunde inte genomföras på grund av för 
få anmälda deltagare. Under året fullföljdes även en första pilotomgång av en Junio-
relittränarutbildning.

Tränarutbildning steg 1, fyra utbildningar med totalt 84 deltagare
Tränarutbildning steg 2, en utbildning med totalt 11 deltagare
Juniorelittränarutbildning, en utbildning med totalt 18 deltagare

Av det Återstartsstöd som SB&K tilldelades öronmärktes 544 000 kronor för utbild-
ningsverksamheten inom förbundet. Detta innebar att utbildningar kunde erbjudas 
utan kursavgift för deltagarna. 228 200 kronor av den öronmärkta summan har 
använts till årets tränarutbildningar och resterande del överförs till nästa års utbild-
ningsverksamhet.

För att erbjuda utbildningar krävs utbildare och arbetet med att kompetensutveckla 
och introducera utbildare görs successivt. Vid årets slut hade förbundet sex utbildare 
där alla är kvalificerade att hålla i det första steget och tre av dem får även hålla i de 
två senare utbildningsstegen.

Arbetet med anpassning till utbildningsformer som kompletterar de fysiska träffarna 
pågår inom förbundet och inkluderar självklart även tränarutbildningarna.

MotoriQ
MotoriQ är Svenska Budo & Kampsportsförbundets satsning på att utbilda och imple-
mentera physical literacy i förbundets verksamhet. Precis som annan verksamhet har 
MotoriQ fått ställa in och ställa om på grund av den rådande pandemin. Under årets 
första hälft låg all utbildningsverksamhet och fysiska träffar nere på grund av gällan-
de restriktioner.
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När restriktionerna lättades under hösten kunde ett fåtal träffar genomföras. 
SB&Ks utbildare träffade då två underförbund, Svenska BJJ förbundet och Svenska 
Taidoförbundet, för att informera om MotoriQ.

Representanter för förbundet medverkade också på en utbildningskonferens för 
idrottslärare och fritidspedagoger arrangerad av stiftelsen Motus vitae.

Kampsportsskolan 
Kampsportsskolan kombinerar kunskap från forskning om barns lek med den positiva 
verksamhet som redan bedrivs inom budo och kampsporten. Denna sammantagna 
kunskap skapar argument för varför kampsport inte bara är bra utan till och med 
viktigt för barn att få prova på. 

Under året har föreningar kunnat söka projektstöd för att bedriva Kampsportsskolan. 
De föreningar som beviljats pengar har fått genomgå en utbildning i kampsports-
skola-konceptet. 

I ett samarbete med doktoranden Tony Blomqvist Mickelsson har företrädare för 
förbundet skrivit en vetenskaplig artikel om Bråklek och kampsport som befäster 
det koncept som Kampsportsskolan bygger på. Artikeln är publicerad i journalen 
Frontiers in Psychology och har fått ett bra mottagande. Artikeln går att läsa på 
www.frontiersin.org.
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Antidoping
Att hålla SB&K:s idrotter dopingfria är ett sätt att legitimera verksamheten och 
som grund för antidopingarbetet finns ett fastställt antidopingprogram. Det är till 
för hela SB&K, dess underförbund, samtliga medlemsföreningar samt aktiva och 
ledare inom förbundets verksamhet. Under året har programmet uppdaterats främst 
med anledning av att Antidoping Sverige, sedan den 1 januari 2021, är Sveriges 
Nationella Antidopingorganisation (NADO).

Christian Engvall, medlem i den medicinska kommittén, är SB&K:s antidoping-
ansvarige. Av de anställda koordineras dopingrelaterade frågor primärt av Sofia 
Arnbom. Det centrala arbetet mot doping sker i samarbete med Antidoping Sverige.

Antidoping Sverige administrerar och genomför dopingkontroller vid träning 
och tävling. Under året genomfördes 40 dopingtester vid tävling och 40 utanför 
tävling kopplade till medlemmar inom SB&K. Antalet tester vid tävling är högre än 
föregående år (16) till följd av att tävlingsverksamheten delvis har återupptagits trots 
coronapandemin. Då testerna utanför tävling är lägre än föregående år (54) landar 
det totala antalet tester på ungefär samma nivå som 2020, vilket är avsevärt lägre 
än tidigare.

  År                  Tävling            OOC               Totalt
2015 20 104 124
2016 44 83 127
2017 67 118 185
2018 97 87 184
2019 105 79 184
2020 16 54 70
2021 40 40 80

   
Ett dopingprov kan genomföras både i samband med tävling  
och utanför tävling, det som kallas för out of competition (OOC).

 

Statistik antidoping 2021
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Prioriterade idrotter utses av Antidoping Sverige i samråd med SB&K och betyder 
bland annat att elitidrottare från dessa idrotter, som uppfyller fastställda kriterier, 
omfattas av reglerna för vistelserapportering. Prioriterade SB&K-idrotter under året 
var brasiliansk jiu-jitsu, kickboxning, MMA och muaythai. 

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande webbaserad utbildning som Antidoping 
Sverige tillhandahåller. Föreningar som arrangerar SM i någon av förbundets idrot-
ter ska ha en aktiv vaccination, men oavsett verksamhetsinriktning rekommenderas 
utbildningen som utgångspunkt i varje förenings antidopingarbete. 55 av SB&K:s 791 
medlemsföreningar hade vid utgången av 2021 en aktiv vaccination, vilket är några 
färre både sett till antal och procentuellt än föregående år.

Ren Vinnare är en webbaserad utbildning där aktiva och ledare kan lära sig det all-
ra viktigaste inom antidoping och på så sätt minska risken för att av misstag bryta 
mot dopingreglerna. Från 1 januari 2020 gäller, i enlighet med SB&K:s antidoping-
program genomförd utbildning, som krav för alla landslagsaktiva inom förbundets 
idrotter. 350 personer hade vid årets slut genomfört hela utbildningen vilket är 34 
fler än vid årets start. 

Arbetet kring antidoping är viktigt att bedriva inom hela förbundet. Informations-
spridning inom förbundets alla delar är prioriterad för att bland annat öka medve-
tenheten om det egna ansvaret och minska risken för misstagsdoping. Som en del i 
arbetet genomförs årligen en temavecka på hemsidan i ämnet.

Antidopingveckan 2021 genomfördes 4-8 oktober. Det var tredje året med en tema-
vecka, vilket resulterade i tolv artiklar inklusive en samlingsartikel som publicerades 
på förbundets hemsida. Syftet med temaveckan är att öka kunskapen och visa ex-
empel på hur antidopingarbete kan genomföras. Bland annat presenterades arbe-
tet i SB&K:s medicinska kommitté och från Antidoping Sverige intervjuades Tommy 
Forsgren om det svenska antidopingarbetet och Thomas Nordlander om antidoping-
arbetet inom SB&K. På förbundsstämman lyftes önskemål om mer information kring 
statistik på området varför detta fick en egen artikel. 
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Utmärkelser 
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2021: 

Förtjänsttecken 1

347  Per Bånghäll Varbergs Thaiboxning
348  Robert Nyström Halmstad Kampsport  

Förtjänsttecken 2 

309  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning 

Förtjänsttecken 3 

289  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning                                                       

Förtjänsttecken 4

144  Per Bånghäll  Varbergs thaiboxning  

Förtjänsttecken 5

189  Per Bånghäll  Varbergs Thaiboxning
190  Lars Tornemark  Kristianstads Aikikai
191  Anders Kamp  Kristianstads Aikikai
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Medlemsantal 2021
Antalet medlemsföreningar var vid årets utgång 791. Det är en mer än vid årets start 
och kom sig av 44 inval, 20 utträden och 23 uteslutningar. En förening som på egen 
begäran avslutar sitt medlemskap utträder, medan uteslutna blir föreningar som trots 
påminnelser inte har betalat årets medlemsavgifter. I vissa fall ansöker och beviljas 
föreningar medlemskap igen tätt inpå verkställt utträde eller uteslutning och kan där-
för finnas med i statistiken för både inval och utträden/uteslutningar under samma år. 

Vidare kan konstateras att antalet föreningar som saknade organisationsnummer 
vid årets utgång var tre. Dessa föreningar är medlemmar i SB&K och ingår i antalet 
medlemsföreningar här, däremot räknas föreningarna inte i Riksidrottsförbundets 
officiella statistik förrän de uppfyller kraven för grundbidrag.

Medlemsantalet vid årets utgång var 47 016, vilket är en minskning med 6932 med-
lemmar. Nedan framgår medlemsantalet för varje idrott. En förening kan vara anslu-
ten till mer än en idrott inom förbundet. En person kan vara aktiv inom flera idrotter 
i samma förening samt medlem i flera föreningar. Av förbundets 30 idrotter saknas 
medlemsföreningar helt i tre av idrotterna.
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Medlemsstatistik idrotter      
Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2021-12-31     

                      Kvinnor                               Män 
Idrott                Föreningar*   Medlemmar**   < 25 år       > 25 år        < 25 år       > 25 år
Aikido  102 3 043 617 455 950 1 021

Allstyle  52 677 153 76 258 190

Armsport 36 633 60 75 158 340

Brazilian Jiu-jitsu 152 7 346 1 150 627 2 521 3 048

Bujinkan  22 605 106 42 277 180

Capoeira 24 1 056 410 124 378 144

Defendo  4 59 12 8 7 32

FMA  8 100 6 17 8 69

Glima  1 4 0 1 1 2

HEMA  25 558 22 82 106 348

Iaido  30 269 17 42 35 175

Jodo  12 62 3 12 7 40

Jujutsu  144 7 298 1 978 506 3 254 1 560

Kempo  12 331 95 20 155 61

Kendo  15 386 44 48 130 164

Kickboxning 81 2 594 522 506 779 787

Krav Maga 12 412 99 56 116 141

Kyokushin 53 4 092 1 104 356 1 692 940

Kyodo  5 101 3 41 5 52

MMA  109 2 481 193 189 996 1 103

Muaythai 180 9 753 1 806 1 561 3 254 3 132

Naginata 2 26 8 6 1 11

Sambo  0 0 0 0 0 0

Savate  0 0 0 0 0 0

Shorinjikempo 10 270 65 28 91 86

Subbmission Wrestling 136 2 614 320 291 878 1 125

Sumo  0 0 0 0 0 0

Systema  2 88 21 10 32 25

Taido  11 462 143 43 209 67

Wushu  51 1 696 335 215 748 398

Totalt   4 7016 9 292 5 437 17 046 15 241
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Totalt antal kvinnor  14 729     Andel kvinnor 31,3%  

<25 år   9 292  <25 år 20%  

>25 år   5 437  >25 år 12%  

      

Totalt antal män  32 287         Andel män 68,7%  

<25 år   17 046  <25 år 36%  

>25 år   15 241  >25 år 32%  
      
      
*En förening kan vara ansluten till mer än en idrott inom förbundet.     
**En person kan vara aktiv inom flera idrotter i samma förening samt medlem i flera föreningar.   
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Distrikt
SB&K:s medlemsföreningar är anslutna till det specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
där de är geografiskt hemmahörande. Förbundet har sju SDF vilka är uppdelade  
utifrån de svenska länen enligt nedan. 

Distrikt Övre Norr utgörs av Norrbottens län och Västerbottens län.

Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och Västernorrlands län.

Distrikt Mellan utgörs av Dalarnas län, Värmlands län, Södermanlands län,  
Örebro län, Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län.

Stockholms Budo & Kampsportsförbund utgörs av Stockholms län  
och Gotlands län.

Distrikt Väst utgörs av Västra Götalands län och Hallands län.

Distrikt Öst utgörs av Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län,  
Kronobergs län och Blekinge län.

Skånes Budo & Kampsportsförbund utgörs av Skåne län.

Medlemsstatistik SDF

Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2021-12-31 
                       Kvinnor                           Män

Distrikt                    Föreningar    Medlemmar    < 25 år      > 25 år           < 25 år2        > 25 år3

Mellan  154 7 214 1 322 849 2 659 2 384

Nedre Norr 22 1 097 235 127 400 335

Skåne  105 6 748 1 405 606 2 692 2 045

Stockholm/Gotland 208 14 836 3 061 1 936 5 066 4 773

Väst  153 10 289 1 973 1 220 3 595 3 501

Öst  96 4 343 773 485 1 613 1 472

Övre Norr 53 2 489 523 214 1 021 731

Totalt  791 47 016 9 292 5 437 17 046 15 241
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Medlemskap i 
internationella förbund 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i följande internationella  
organisationer: 

Aikido

IAF – International Aikido Federation
EAF – European Aikido Federation
Ki No Kenkyukai Association International

Armsport  
International Federation of Armwrestling IFA

Glima  

Viking Glima Federation 

Kempo

International Kempo Federation

Kendo

International Kendo Federation  
European Kendo Federation  
International Naginata Federation (INF)  
European Naginata Federation (ENF)  
European Kyudo Federation  
International Kyudo Federation

Kickboxning  
World Association of Kickboxing Organisations (WAKO)  
WAKO IF och WAKO Europa

Kyokushin 

World Fullcontact Karate Organization

Ju-jutsu 

Ju-jitsu European Union  
Ju-jitsu International Federation  
Nordiska Ju-jutsuförbundet  
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Shorinji Kempo 

World Shorinji Kempo Organization (WSKO)  

Submission Wrestling 

International Federation of Associated Wrestling Styles (FILA) 

Wushu 
European Wushu Federation  
International Wushu Federation  

Taido 

World Taido Federation  

MMA  
International MMA Federation  

Muaythai  
International Federation of Muaythai Amateur (IFMA)  
World Muaythai Council (WMC)  
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Distrikt Nedre Norr 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr verksamhet för tiden  
1 januari 2021 – 31 december 2021.

Distriktet
Distrikt Nedre Norr utgörs av Jämtlands län och Västernorrlands län.

Specialdistriktsförbundets förtroendevalda organisation
SDF-styrelsens sammansättning

Ordförande     Magnus Larsson – Östersund, Jämtland
Vice ordförande    Håkan Nygren – Söråker, Medelpad
Sekreterare   Emil Larsson – Östersundl, Jämtland
Kassör    Mikael Näktergal – Härnösand, Ångermanland
Övriga ledamöter  Ulrika Näktergal – Härnösand, Ångermanland
    Martin Hultgren – Sundsvall, Medelpad
    Tim Torfjäll – Östersund, Jämtland
Suppleanter   Sofia Friberg – Östersund, Jämtland
    Oscar Hammar – Strömsund, Jämtland
Revisorer

Revisor SB&K Nedre Norr  Roger Isaksson – Östersund, Jämtland
Revisor SB&K   Thomas Hajas

Valberedning

Ordförande   Hans-Ove Wiklund – Härnösand, Ångermanland
Ledamot 1   Vakant
Ledamot 2   Vakant

Distriktets representation
SB&K Nedre Norr har varit representerat i flera styr-, planerings-, samråds- och 
beslutsorgan.

Roger Eriksson, Föreningen Strömbrytarna

• Suppleant Svenska Armsportförbundets styrelse 
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Roger Nissilä, ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb)

• Kassör Svenska BJJ Förbundets styrelse.

Håkan Nygren, IF Söråker Kyokushin

• Ledamot och sekreterare tekniska kommittén Swedish Kyokushinkai Karate
• Branch chief Swedish Kyokushinkai Karate
• Branch chief Finnish Kyokushinkai Karate

Michael Söderkvist, Östersunds Budokai

• Vice ordförande i Swedish Kyokushinkai Karate
• Ledamot och ordförande tekniska kommittén Swedish Kyokushinkai Karate
• Branch chief Swedish Kyokushinkai Karate
• Country representative Swedish Kyokushinkai Karate
• Styrelseledamot European Karate Organization
• Domarkommitté European Karate Organization
• Domarkommitté World Karate Organization
• Instruktör i European Jodo Federation, Kuden-licens

Antal anslutna klubbar vid årets slut: 22

Medlemsavgift SB&K Nedre Norr: 500 SEK per klubb och år. 

Medlemsstatistik
Nya föreningar i distriktet under 2021

Namn      Ort  Idrott
Alnö Aikidoklubb    Alnö  Aikido

Urträdda föreningar i distriktet under 2021

Namn      Ort  Idrott
Fränsta Armbrytar Klubb   Fränsta Armsport
Föreningen Academy of Martial Arts Östersund MMA
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Översikt av distriktets medlemsutveckling 2012-2020

    År     Antal klubbar        Antal aktiva
2021  22   1 097
2020  23   1 132
2019  21   1 233
2018  22   1 268
2017  27   1 218
2016  23   1 217
2015  27   1 122
2014  24   1 106
2013  22   1 029
2012  26   1 012

Ekonomiskt stöd till medlemsklubbar
Distriktet har under 2021 haft två former av ekonomiskt stöd. Detta i form av mäster-
skapsbidrag och arrangörsbidrag för distriktets medlemsföreningar att kunna ansöka 
om.Ingen idrottsförening ansökte om något av bidragen. Målet är att arbeta fram 
ekonomiska stödformer som främjar distriktets utveckling.

Utbildning
När   Utbildning   Idrott   Var

1-3 Oktober  SMTF steg 1   Thaiboxning  Sundsvall
1-3 Oktober  SMTF steg 2   Thaiboxning  Sundsvall
1-3 Oktober  SMTF Domarutbildning Thaiboxning  Sundsvall

Corona (Covid-19)
Under året som gått har både vårt distrikts och även hela rikets kampsport legat nere 
med sina verksamheter mer eller mindre under större delen av året där all tävlings-, 
läger- och seminarieverksamhet har varit så gott som obefintlig mot vad den brukar 
vara. Endast enstaka tävlingar och läger har genomförts i distriktet och på nationell 
nivå. Då främst i slutet av 2021. Många föreningar har försökt att vara kreativa på 
olika sätt i att anpassa sig efter förutsättningarna. Bland annat genom att flytta sina 
aktiviteter utomhus om och när det är möjligt. Men många är det som saknar den 
ordinarie verksamheten.

Idrotter i distriktet 
Aikido, Armsport, BJJ (Brasiliansk Jiu-Jitsu), Bujinkan Budo Taijutsu, HEMA (Historical 
European Martial Arts), Iaido, Jodo, Ju-Jutsu, Kyokushin Karate, Kendo, Kickboxning, 
MMA (Mixed Martial Arts), SW (Submission Wrestling), Thaiboxning (Muaythai) och 
Wushu.
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Mästerskapsmedaljer 2021

Valör  Namn Idrottsförening Idrott

12 VM-guld Daniel Hansson Östersunds Kampsportsförening  Kickboxning form 

     WKA, WMAC,   

     WOMAA

5 VM-silver Daniel Hansson Östersunds Kampsportsförening  Kickboxning form

     WKA, WMAC,   

     WOMAA

VM-brons Niklas Eberstein Östersunds Kampsportsförening  Kickboxning KL, 

     WAKO

SM-guld  Kim Falk Drakstadens Kampsports Klubb  Thaiboxning 

     (Muaythai)

SM-silver Ida Stensson ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Brasiliansk 

     Jiu-Jitsu

SM-silver Niklas Eberstein Östersunds Kampsportsförening  Kickboxning

Distriktets landslagsaktiva 2021
Namn   Idrottsförening Landslag

Alireza Mohammady  ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Svenska    

     MMA-landslaget  

     2021

Ida Stensson  ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Svenska    

     BJJ-landslaget   

     2021-2022

Niklas Eberstein  Östersunds Kampsportsförening Svenska 

     Kickboxnings-

      landslaget 2021

Kim Falk   Drakstadens Kampsports Klubb Svenska 

     Muaythaiför-

     bundet 2021

Patrik Berg  Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Svenska 

     Armsport-

     förbundet 2021
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Läger i distriktet 2021
När Läger Idrott  Var

25 september Seminarie Kickboxning  Östersund
 tävlingsträning
10 oktober Oktoberläger Aikido  Sollefteå
16 oktober Sparkseminarie Alla kampsporter  Östersund
30 oktober Regionklubbläger Kyokushin karate  Timrå
13 november Höstläger Aikido  Sundsvall
10-12 december Regionalt läger Shinto Muso Ryu Jo  Östersund

Tävlingar i distriktet 2021
När Tävling Idrott  Var

4 december Grottfight Thaiboxning  Sundsvall

Mästerskap i distriktet under 2021
Distriktet och ingen av våra idrotter eller klubbar stod arrangör för något mästerskap 
under 2021.

Utmärkelser (Högre graderingar, förtjänsttecken 
med mera) 2021
Utmärkelse Namn Idrottsförening  Idrott

Utmärkelsen  Jenny Sellén  Ljungamarkens  HEMA
för ideellt Lindqvist HEMA-Förening
engagemang 2021  
4:e Dan (Yondan) Karl Torell Sollefteå  Aikido
  Aikidoklubb
3:e Dan (Sandan) Olof Dahlberg Örnsköldsviks   Kendo
  Kampsports-
  förening
2:a Mästargraden, Daniel Hansson Östersunds   Kickboxning
svart bälte  Kampsports-
  förening
1:a Dan (Shodan) Christer Svensson Sollefteå  Aikido
  Aikidoklubb
1:a Dan (Shodan Olga Juzgów Örnsköldsviks  Kendo
  Kampsportsförening
1:a Dan (Shodan) Edvin Hägglund Örnsköldsviks  Kendo
  Kampsportsförening
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Klubbinformation
Värt att uppmärksamma är att Östersunds Budokai (ÖBK) och Sundsvalls Budoklubb 
grundades båda som idrottsföreningar 1971 och firade båda under året 50 år av 
verksamhet. IF Söråkers Kyokushin Karate har haft 30 års verksamhet.

Antal protokollförda sammanträden för DFS 
(styrelsen) 2021
Styrelsen har haft 12 st protokollförda styrelsemöten under året varav 11 st var via 
Microsoft Teams (i syfte att hålla nere kostnaderna för förbundet).

Detta är kortversion av distriktets verksamhetsberättelse. Ni finner fullständigt 
dokument genom denna länk: https://docs.google.com/document/d/1r-IjLhEs-
BWWogPZidm1sVT_c7C4QzDVNt65GnuyDHf8/edit?usp=sharing

Styrelsen för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Nedre Norr
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Distrikt Mellan 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Mellan verksamhet för tiden  
1 januari 2021 – 31 december 2021.

Distriktet
Distriktet består av 152 klubbar från Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppland, 
Västmanland, Värmland och Örebro. Protokoll från bildandet, se SB&K:s hemsida.

Godkännande av klubbar
Förbundet har tillfrågat styrelsen om godkännande av sju nya klubbar, vilket distriktet 
tillstyrkt. 

Dessa är: 3E Muaythaiklubb, Faluns Hammarö Fight Club, Ludvika MMA Center IF, 
Tassbrottarna Armbrytningsklubb, Three Kings Muay Thai IF, Uppsala Okinawa  
Karateklubb, Örebro Fightgym IF

Klubbar som lämnat distriktet eller uteslutits av Svenska Budo & Kampsportförbundet:  
Följande klubbar har begärt utträde: IF Kraftverket Ju-Jutsuakademi, Uppsala  
Wudang Pai Förening

Följande klubbar har uteslutits: Box Team Nordmarken, IF Fagersta Kickboxnings 
Klubb, Idrottsföreningen Ju-jutsu Kai Västerås, Self Made MMA IK, Tassbrottarna 
ArmBrytningsKlubb

Årsmötet för verksamheten 2020
Årsmötet för 2020 hölls den 27 februari klockan 14.00 2021 via Zoom. Fyra klubbar 
var representerade på mötet med tillsammans sex röster. Valberedningen hade till 
detta möte lyckats föreslå ledamöter till en hel styrelse. 
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Styrelsen har bestått av
Ordförande  Lars-Göran Andersson
Sekreterare  Peter Sahlin
Kassör   Dirk Handzic
Ledamot  Roar Tangenes
Ledamot  Cecilia Ralfe-Stelander
Ledamot  Andreas Åslin
Ledamot  Christer Enfors
Revisor  Anders Pettersson

Valberedning har bestått av:  

Sammankallande Rickard Tjust
Ledamot  Niklas Björklund
Ledamot  Daniel Resare 
 
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft elva protokollförda möten förutom det konstituerande mötet, samt 
ett antal informella kontakter. 

Distriktsverksamheten
Året har präglats av den pågående pandemin vilket har resulterat i att under året har 
endast ett fåtal klubbar hört av sig och visat intresse för distriktsverksamheten. Un-
der våren beslutade styrelsen att ett särskilt stöd skulle delas ut. Avsikten var att ge 
möjlighet till föreningar att utveckla och bibehålla verksamheten. För att erhålla stöd 
behövde ansökande förening besvara en enkät gällande verksamheten. 38 föreningar 
ansökte och besvarade enkäten, dessa erhöll ett bidrag på 2 300 kr.

Följande klubbar erhöll bidrag

Mora Budoklubb, Svenneby Aikidoklubb, Föreningen 021 Grappling, Nyköpings Bus-
hidoförening, Torsby Aikidoklubb, Checkmat Enköping BJJ Förening, Arvika Hilti BJJ 
Förening, Föreningen Arvika Dojo, I3sportklubb, Föreningen Surahammars Kampsäll-
skap, Hilti Akademi Nord, Gävle Ju-Jutsu Förening Söders Fight Gym, Draco Idrottsför-
ening, Sunne Aikidoklubb Iwama Ryu, Fight Club Borlänge, Dala Närkampsförening, 
KFUM Uppsala Aikido, Kampsportsklubben Mifuné, Västerås Ki-Aikidoklubb, Hilti BJJ 
Eskilstuna, Issha Kyudo Kai – Uppsala Kyudoklubb, Borlänge Kampsportförening Väs-
terås Ju-jutsuklubb, Wing Chun Uppsala IF, Sportpalatset Örebro budoklubb, Shorinji 
Kempo Karlstad Shibu, Hudiksvalls JuJutsuKlubb, Hudiksvalls MMA Klubb, Hudik BJJ, 
Hudiksvalls MMA Klubb Hudik BJJ, Örebro HEMA IF, Aikido Dojo Falun, Järvsö Histo-
riska Fäktförening, Team Hangloose Hedemora Armsport, Westerås Tai-Nui club 
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Följande klubbar har sökt och erhållit bidrag från distriktet för utbildning, 
träning och tävling:

Föreningen Arvika dojo, Torsby Aikidoklubb, Kampsportsklubben Mifuné, KFUM-KFUK 
Aikido Uppsala och Svenneby Aikidoklubb.

Ett Bukiwazaseminarium har för nionde gången arrangerats i Torsby med deltagare 
från olika klubbar inom distriktet. De klubbarna erhöll bidrag från distriktet för delta-
garna.

Cecilia Ralfe Stelander, deltar i SB&K:s projektgrupp för jämställdhet. 

Torsby den 2 januari 2022

Styrelsen för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Mellan
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Foto: Peder Finnsiö

Stockholms Budo  
& Kampsportsförbund 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Stockholms Budo & Kampsportsförbund – distrikt 4 är ett eget förbund för med-
lemsföreningar i Svenska Budo & Kampsportsförbundet i region Stockholm-Gotland. 
Genom SB&K är förbundet anslutet till Riksidrottsförbundet (RF). Förbundet repre-
senterar SB&K:s medlemmar i regionen, och dess huvudsakliga syfte är att ta vara på 
och verka för medlemmarnas intresse regionalt.

Styrelsens huvudsakliga uppgift rent praktiskt är att fördela de bidrag som kommer för-
bundet till del genom medlemsavgifterna, samt bidrag från Stockholmsidrotten och RF.

Förbundet förvaltar och lånar ut egen utrustning som alla medlemmar kan ta del av.
Vi verkar för att marknadsföra våra idrotter i regionen främst genom att koordinera 
möjligheter för tävlingar och uppvisningar, genom bland annat Kampsportsfestivalen 
och liknande arrangemang.

Styrelsen undersöker även löpande olika möjligheter att förbättra förutsättningarna 
för medlemmarna och deras verksamhet. Den stora bristen på idrottsanläggningar i 
regionen gör detta till en prioriterad fråga.

TAWK på Fryshuset  
december 2021. 
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Styrelsen har under 2021 bland annat:

• haft fem protokollförda styrelsemöten, varav ett utökat arbetsmöte under heldag,  
 samt ett stort antal informella möten
• arbetat för att skapa fler idrottsanläggningar i både stor och liten skala för kamp
• samarbetat i strategiska frågor med övriga kampsportsförbund utanför SB&K
• representerat förbundet i RF-SISU Stockholm på ett flertal möten.

Ekonomin
Coronapandemin har återigen präglat större delen av verksamhetsåret. Då medlem-
marna inte kunnat genomföra sina aktiviteter i samma utsträckning som vanligt, har 
betydligt färre bidrag har sökts och betalats ut, vilket påverkat resultatet positivt. 

Vissa kompletterande inköp av utrustning har gjorts i mindre skala.

Årets resultat ligger under budget, och förbundets ekonomi är i allmänhet god.
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning
med noter.

Medlemmar
Antal aktiva medlemmar: 14 309
Antal föreningar: 208
Fördelning: flickor: 3 061 – kvinnor: 1 936 – pojkar: 5 066 – män: 4 773 

Styrelsen
Peder Finnsiö, ordförande
Mats Philipson, sekreterare 
Marlon Schramm, kassör
Thabo Motsieloa, vice ordförande
Carmen Rosengren, ledamot
Malin Anna Lindgren, ledamot  
Johan Halldin, ledamot

Valberedning: Håkan Ozan

10 januari 2022

Peder Finnsiö, ordförande
Stockholms Budo & Kampsportsförbund
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Distrikt Väst 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Under 2021 har likt 2020, verksamheten starkt präglats av pandemin. Kampspor-
ten har drabbats hårt av att möjligheterna till normal verksamhet har inskränkts och 
ibland varit helt omöjlig. Aktiviteten har varit mindre än hälften av den som varit före 
pandemin. Men vi kampsportare är vana vid att ibland bli golvade men att alltid resa 
oss och komma igen starkare och bättre till nästa fight och det kommer vi göra även 
denna gång. Vår känsla är att vi nått finalen för Corona och att 2022 blir året då vi 
reser oss igen. Det är vår förhoppning att vi i SB&K Distrikt Väst ska vara med och 
stödja och bidra till detta!

Förtroendevalda 2021
Förbundsstyrelsen     Revisor
Claes Alingsjö, ordförande    Lena Zenngard
Lena Olsson, vice ordförande
Daniel Björkqvist, kassör    Valberedning
Mikael Bengtsson, ledamot    Pia Moberg, ordförande
Kenny Friman, ledamot 
Henrik Madsen, ledamot
Anilda Fernandes, ledamot
Janicke Andersson, ledamot

Möten
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten. Protokoll för styrelsemötena finns på 
hemsidan.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst har varit 
oförändrad under många år med en fast avgift på 800 kr per förening och en rörlig 
avgift om 10 kr per medlem.

Administrativa funktioner
Anställd kanslist och samordnare Catarina “Cattis” Johansson. Samordnaren har 
arbetat med förbundets löpande administration, erbjudit service för medlemsfören-
ingarna, arrangerat utbildningar samt aktivt arbetat med utveckling av distriktet på
flera plan. Kontoret finns i samordnarens bostad i Alingsås.
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Hemsidan
Under 2021 fick förbundet en ny hemsida. Den har bland annat fått ett digitalt sys-
tem för bidragsansökningar för att göra det enklare för ansökande föreningar och 
hanteringen centralt. Hemsidan är under utveckling och ska anpassas för att vara ett 
bra stöd för våra medlemmar.

Utrustning för utlåning
Vi har under året sett över och kompletterat det material och utrustning som finns till 
för utlåning för att underlätta arrangemang som våra medlemsföreningar gör. Målet 
är att det ska finnas material för läger, uppvisningar, expo och tävlingar.

Under året har vi utökat kapaciteten för utomhusarrangemang med ett flertal tält. 
Där finns bland annat ett rött och ett blått tält som kan användas vid tävlingsar-
rangemang. Övriga tält är vita eller svarta. Tillsammans med vår pusselbitsmatta 
på drygt 250 kvm gör det att vi kan värdesäkra event på ett bättre sätt än tidigare. 
Mattan är dock sliten och ska kompletteras under 2022.

En ny komplett tävlingsmatta med tatami har anskaffats och använts under bland 
annat sommarlägret i Varberg och SM i BJJ. Den har en gul tävlingsyta (64 kvm) och 
blå säkerhetszon (80 kvm) och får endast användas inomhus. Prispall, våg och annan 
tävlingsutrustning håller på att anskaffas.

Dessutom har vi nu tio beachflaggor som kan användas både inomhus som utomhus.

Verksamhet
Distriktet har, där det varit möjligt, deltagit och stöttat verksamheten. Det har varit en 
del läger och uppvisningar samt några tävlingar, till exempel SM i BJJ.

Vi hade stora planer för 2021 med deltagande i stora evenemang för att ge möjlighet 
för våra föreningar att exponera våra kampidrotter men tyvärr har de ställts in. Vi har 
dock investerat i material som vi hoppas kommer till bra nytta under kommande år.

Styrelsen var representerad på RF:s SDF-konferens i Helsingborg. Där blev det tydligt 
att vi tillsammans med andra SDF måste samarbeta för att öka möjligheterna för 
våra föreningar inom distriktet. Vi har tillsammans med RF/SISU även deltagit för att 
påverka de styrdokument som finns i Västra götaland. I dessa tider är det extra vik-
tigt att vara med och påverka samhället och öka våra möjligheter för idrotten att vara 
en central del för folkhälsa och demokrati.

I samband med förra årsmötet påbörjades det nya föreningsregistret för att bättre 
kunna känna våra medlemsföreningar. Uppstartsbidraget var en start på detta och 
där ett femtiotal föreningar deltog. En fortsättning av detta kommer under 2022.
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Utbildning
De flesta utbildningar har på grund av Covid-19 varit digitala både via SISU och 
SB&K. Detta har förmedlats via hemsidan och info via sociala medier.

När det gäller egna utbildningstillfällen har vi centralt inte kunna vara så aktiva som 
vi velat. Dock har det skett en del fortbildningar där bland annat vår kanslist  
Cattis Johansson har deltagit i en kanslistkurs, ordföranden har gått tränarutbildning 
1 & 2 och andra i styrelsen har deltagit i forum med mera som arrangerats av RF/
SISU och SB&K.

En utbildningsplattform för fysisk rörelseutveckling är under utveckling tillsammans 
med Westfight. Andra utbildningsplaner har också diskuterats och förhoppningsvis 
kan några av dessa förverkligas under 2022.

Bidrag
Förbundet vill stödja verksamheten inom distriktet på olika sätt. Bidrag är det mest 
påtagliga. Det finns fem kategorier man kan söka bidrag för upp till 5 000 kr/kategori:
Föreningsutveckling, Läger, Tävling, Uppvisning/examinering och Material.

Under det gångna året beviljades (och utbetalades) följande bidrag:

IF Capoeira CVM – 5 000 kr i uppvisningsbidrag
Internationella Kampkonstskolan – 5 000 kr i materialbidrag
IF Capoeria CVM – 5 000 kr i materialbidrag
Sjuhärads Fäktskola – 5 000 kr i materialbidrag
Nak Muay Varberg – 5 000 kr i materialbidrag
Göteborg Shaolin – 5 000 kr i materialbidrag
Riai Aikido Dojo – 5 000 kr i uppvisnings/materialbidrag
Riai AIkido Dojo – 5 000 kr i lägerbidrag
Nak Muay Varberg – 4 315 kr i materialbidrag
Capoeira Sem Fronteiras – 4 984 kr i materialbidrag
Capoeria Sem Fronteiras – 4 542,50 kr i lägerbidrag
Capoeira Sem Fronteiras – 4 689 kr i lägerbidrag
Laholms Jujutsu klubb – 5 000 kr i lägerbidrag

Dessutom har 43 föreningar fått ta del av uppstartsbidrag på 86 000 kr.

Totalt har 149 530,50 kr betalats ut i bidrag under 2021 och det är vår förhoppning 
att den summan ska bli mycket högre under 2022.



181SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Förbundsfakta
2021 fanns det inom distriktet 153 anslutna föreningar inom 20 olika idrotter.
Totalt medlemsantal 10 289.

Under 2021 har följande elva föreningar utträtt

Edge Striking Förening
Falkenbergs Judoklubb
Fristad Dance & Fight Club
Lerums Muay Thai Klubb
Borås Wushu Shaolinklubb
Föreningen Groupo de Capoeria Sul da Bahia Suécia
Halmstad Fighters Klubb
Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF
Lerums Kampsportsakademi IF
Mölnlycke Academy IF
West Coast Krav Maga självförsvarsförening

Under 2021 har följande sex föreningar tillkommit

Fullkontakts Akademien IF
Göteborgs Kampsportsakademi IF
Koreansk Kickboxning Klubb Mölnlycke
Kungsbacka MMA klubb
Lidköpings Muay Thai IF
Lödöse BJJ IF

Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2022!

Alingsås 16 januari 2022

Styrelsen för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Väst
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Distrikt Öst 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Öst har under verksamhetsåret 2021 
varit konstituerad enligt följande:

Ordförande – Joakim Hedström
Vice Ordförande – Peder Gustafsson
Kassör – Emil Gustafsson
Sekreterare – Jesper Kedjevåg
Ledamot – Jonas Elfving

Verksamhetsåret har likt föregående år påverkats av Covid-19 men haft fler aktivi-
teter då klubbar hittat alternativa träningsmetoder och att vaccineringen i samhället 
möjliggjort färre restriktioner.

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten. En arbetshelg i samar-
bete med distrikt Skåne arrangerades mellan den 4-5 september i Malmö. Arbetshelgen 
mynnade ut i en skrivelse till förbundsstyrelsen där förtydligande av riktlinjer vid godkän-
nande av nya medlemmar och utveckling av distriktens arbete med mera önskas.

Distriktet har fått stöd från Allmänna Arvsfonden med 4,5 miljoner kronor för ge-
nomförandet av projektet 10-minuters metoden. Projektet har som målsättning att 
under tre år utveckla en ny, enkel och användarvänlig metod för att stödja idrottande 
ungdomars psykiska hälsa. Arbetet kommer ske i nära samarbete med RF-SISU och 
distriktets föreningar. 10-minuters metoden kan liknas vid ett pussel där varje pus-
selbit är ett moment som tar cirka tio minuter och som passar bra att genomföras i 
samband med ordinarie träningstillfällen. Syftet är att åstadkomma förändringar med 
små, men återkommande insatser.

Under det gångna året har följande föreningar beviljats inträdde i förbundet och 
distrikt öst:

Jönköpings Wushuförening
Tranås Muaythai Klubb
Zensei Dojo Kampsportsklubb
Linköpings Binh Dinh Klubb
Norsholms Idrottsförening
Vimmerby Kampsoprtsförening
Växjö Armsport IF

Styrelsen för Svenska Budo- & Kampsportsförbundet Distrikt Öst
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Skånes Budo & 
Kampsportsförbund

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Skånes Budo & Kampsportsförbund (Förbundet) administrerar och organiserar fören-
ingar runt om i Skåne. Alla våra föreningar är medlemmar i Riksidrottsförbundet via 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Inom Förbundet har vi en stor bredd med 23 
idrotter, 105 föreningar och cirka 6 800 medlemmar. Förbundet bildades 1966 men 
då under namnet Skånes Judoförbund och hade detta namn fram till 1975 då man 
bytte till Skånes Budoförbund. 2004 fick vi vårt nuvarande namn.

Styrelsen har haft sju fysiska styrelsemöten, ett arbetsmöte samt årsmötet under 
året.

Styrelsen har bestått av

Ordförande – Martin Jönsson
Kassör – Andre Angantyr
Vice ordförande – Sabrina Sedin Roskvist 
Sekreterare – Madleine Mårtensson Krokstäde
Ledamot – Anders Olsson
Suppleant – Patrick Van Hengel
Suppleant – Jesper Thelander
Hedersordförande – Leif Almö

Revisor – Thomas Hajas
Revisorsuppleant – Karin Carlsson
Valberedning – Anders Slätteryd och Camilo Pozo

Officiella	uppdrag	inom	styrelsen

Martin Jönsson    Andre Angantyr
Ordförande Skånes BKF   Kassör Skånes BKF
Ordförande Svenska Kampidrottsförbundet Sekreterare Förb. Sweden Jujutsu Ryu
Ordförande Svenska Kempoförbundet Revisor Svenska Kampidrottsförbundet
Förbundskapten Svenska Kempolandslaget Revisor Svenska Jujutsufederationen
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Patrick Van Hengel    Madleine Mårtensson Krokstäde
Suppleant Skånes BKF   Sekreterare Skånes BKF
Revisor Skånes Karateförbund  
Revisor Svenska Kempoförbundet
Valberedning Ordförande Svenska 
Kampidrottsförbundet
Valberedning Ordförande 
Förbundet Jujutsu Ryu

Anders Olsson     Sabrina Sedin Roskvist
Ledamot Skånes BKF    Förbundskapten för Svenska
Sekreterare Svenska Kempoförbundet Kickboxningslandslaget
      Vice Ordförande Skånes BKF
      Lekmannarevisor SB&K

Även 2021 blev väl märkt av Covid-19, bland annat fick vi åter igen skjuta på vår 
samlade DM-helg. DM-helgen är tänkt att på sikt bli en samlingsplats för våra idrot-
ter och föreningar att kunna visa upp sig inför en samlad publik genom tävlingar, 
uppvisningar och workshops. Men vi håller tummarna för 2022.

Förbundet har under året löpande tagit emot och granskat föreningsansökningar, 
svarat på skrivelser, fördelat bidrag och då framförallt vårt eget Coronastöd som 
vi delade ut under året. Vi har upplyst våra föreningar om utbildningar och försökt 
så gått det gått att informera och sprida information kring regler och riktlinjer kring 
Covid-19 samt vilken hjälp vi som Distriktsförbund kan erbjuda. Detta via hemsida, 
Facebook och Instagram men även via email.

Under året har vi inlett ett närmre samarbete med övriga Distriktsförbund och då 
framförallt med Öst via en gemensam distriktsträff. Vi har deltagit i pilotarbetet, 
demokratidrott, som sker centralt via SB&K. Den 20 och 21 november genomfördes 
Tränarutbildning steg 1 i distriktet som snabbt blev fullbokat. Kul med stort engage-
mang från föreningarna att vilja vidareutbilda sig. Föreningsbesöken har vi tyvärr, 
med tanke på pandemin, fått dra ner på. Endast två föreningsbesök genomfördes 
under 2021 och båda skedde i Landskrona (Landskrona Jujutsu Kai Förening och 
Landskrona Kempoförening).

Efter årsmötet fick vi även ett önskemål om att arrangera en digital föreningsträff. 
Detta tog vi åt oss och planerade för men fick tyvärr ställas in på grund av för få del-
tagare. Vi har även fortsatt erbjudit våra föreningar utlåning av mattor utan kostnad.



185SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Nya medlemsföreningar för 2021 var följande

Defendu Muay Thai IF
Föreningen Grottan Helsingborg Dojon & Aktivitetsplats
Föreningen KFUK och KFUM i Ystad
Topazio Capoeira Club
Virket Fighting IF

Bidrag har delats ut till följande föreningar under 2021

Utbildningsbidrag

Fighting Spirit Malmö – 900 kr

Coronastöd

Malmö Takemusu Aikido dojo – 17 000 kr
Lunds Aikidoklubb – 11 000 kr
Söderskogs IF – 11 000 kr
United Fighters IF – 25 000 kr
Kristianstads Kampsportscenter – 17 000 kr
Självskydd i Bromölla IF – 11 000 kr
Fenix Budo & Kampsportsförening – 25 000 kr
Furulunds Jujitsuklubb – 11 000 kr
Malmö Budoklubb – 11 000 kr
Musubi Dojo Kampsportsförening – 25 000 kr
Svedala Kampsportsförening – 17 000 kr
Fighting Spirit Kickboxningsklubb – 17 000 kr

Trots pandemin så har några av våra idrotter lyckats arrangera SM under året och en 
del SM-guld har det blivit inom distriktet till våra idrottare!

SM-guld i Kickboxning

Annika Berglund, -65 KL DAM, Skurups Kick och Boxningsklubb
Linnea Ekman, +70 KL DAM, GAK Enighet
Vilgot Andersson, -63 KL HERR, Fight Club Ängelholm
Daniel Lantz, -69 KL HERR, Fight Club Ängelholm
Ahmad Almustafa, -74 KL HERR, United Fighters IF
Marcus Forsberg, -79 KL HERR, Fight Club Ängelholm
Enajatollah Nasrullah, -60 K1 HERR, Halmstad Muay Thai IF
Daniel Suran, -71 LK HERR, Fight Club Ängelholm
Calle Tilly, -75 K1 HERR, Fight Club Ängelholm
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SM-guld i Brazilian Jiujitsu

Haytham Alkhushali, -57,5 kg HERR, Frontier MMA Akademi
Anna Sandin, +79,3 kg DAM, Malmö Mixed Martial Arts IF 

SM-guld i Thaiboxning

Moa Carlsson, -54 kg DAM, Halmstad Muaythai
Marcus Sundin Liljedorff, -81 kg HERR, Halmstad Muaythai
Anton Wall, -86 kg HERR, Halmstad Muaythai

Två VM-guld

Annika Berglund, -65 kg DAM Veteran, Skurups Kick och Boxningsklubb, Kickboxning
Ewin Ates, -60 kg HERR, Öresund Muay Thai, Thaiboxning

Styrelsen för Skånes Budo & Kampsportsförbund
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Svenska 
Aikidoförbundet
Ordföranden har ordet
Ytterligare ett år dominerat av Covid-19 har passe-
rat. Åter ett år med ett uppskjutet Sverigeläger. Inget 
fysiskt firande av Svensk Aikido 60 år. Begränsad 
träning. Kan kännas hopplöst. Men mitt i detta kan jag 
konstatera en aldrig sinande energi och vilja hos våra 
klubbar och medlemmar att hitta nya sätt att träna 
och hålla kvar gemenskapen. Digitala zoom-träffar 
och träningar genomfördes där vi helt plötsligt kun-
de träna med Lasse i Torsby trots att vi satt i Lund 
eller Stockholm och medverkande i internationellt 
ungdomsläger kunde ta del av träning i Sydamerika. 
Förbundet fortsatte med digitala dialogmöten. Stor del 
av hösten var samhället trots allt öppet och jag tror vi 
är flera som kan vittna om ett vaknande intresse för 
träning där inkluderande föreningsliv ingår. Det är nå-
got vi skall ta vara på när vi pratar om vår idrott. Vi är inte unika i detta men det är en 
stor och viktig del. Alla medlemmar kan bidra på sitt sätt, alla skall känna sig sedda 
och behövda.

Ingen som är på sociala medier bör kunnat undvika den kampanj som förbundet be-
drev under hösten. Syftet var att sprida kunskap om och nyfikenhet på aikido. Locka 
personer att söka upp en klubb, prova på och känna glädjen i träningen. Trots de nya 
restriktionerna vi ser efter årsskiftet hoppas jag detta bär frukt. Ta väl hand om alla 
som hittar till er klubb men glöm för allt i världen inte bort alla trogna medlemmar. 

Under 2021 har förbundsstyrelsen aktiverat nyhetsbrevet i allt högre grad. Brevet är 
en viktig kanal för information, så se till att anmäla er på svenskaikido.se. Det gäller 
alla, instruktörer, klubbfunktionärer och alla tränande. Bara gör det.

Som ordförande har jag under hösten tagit initiativ till ett förändringsarbete i styrel-
sen i syfte att se över hur vår verksamhet kan inriktas och bedrivas så att det blir än 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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mer långsiktigt hållbart. Ett väldigt positivt bemötande hos mina kollegor gör att vi 
tillsammans fortsätter det arbetet under 2022. 

Slutligen, en av de riktigt goda nyheterna var att förbundet beviljades stöd för åter-
start. Så gott hopp om att vi kan genomföra massa bra verksamhet även under 2022. 
Fortsätt peppa medlemmar att komma tillbaka, locka ny tränande, visa hur härligt 
det är att träna tillsammans önskar,

Magnus Burman, ordförande 

Förbundsstyrelse och kommittéer
Svenska Aikidoförbundet genomförde den ordinarie förbundsstämman för 2021 
lördagen den 7 mars kl. 10.00. Stämman hölls digitalt i regi av Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet som tillhandahöll presidium och tekniskt genomförandestöd. 
Vid stämman deltog representanter för 31 klubbar som tillsammans hade 36 röster.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen har under 2021 bestått av Magnus Burman (ordförande), Henrik 
Agertz (vice ordförande), Barbro Cartwright (kassör), Helga Une (sekreterare). Utöver 
dessa ingick  Jenny Lagerqvist, Fredrik Schirén, Heidi Christensen, Lars Hägglund och 
Daniel Larsson i styrelsen, samtliga ordinarie ledamöter.

Under året 2021 har förbundsstyrelsen genomfört tolv protokollförda möten. Proto-
kollen har löpande publicerats på förbundets webbplats.

Särskilda ansvarsområden

För att underlätta styrelsearbetet utses personer med särskilt ansvar att bevaka och 
utveckla olika områden. Under 2021 utsågs följande personer:

Daniel Larsson – sociala medier, Lars Hägglund – Covid 19, Jenny Lagerqvist – kom-
munikation & PR, Heidi Christensen – jämställdhet & inkludering, Henrik Agertz – 
webbansvarig & Covid-19, Magnus Burman – utbildning & Covid-19, Fredrik Schirén 
– barn & ungdom, Helga Une – evenemang, Barbro Cartwright – bidrag samt Stefan 
Jansson – nationella uppvisningstruppen. Arbetsgrupp för “Svensk Aikido 60 år” har 
bestått av Henrik Agertz, Magnus Burman, Jenny Lagerqvist, Lars Hägglund, Daniel 
Larsson, Bertil Andersson, Ulf Evenås, Conny Andersson och Sofia Lundgren.
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Valberedning

Valberedningen har under verksamhetsåret 2021 bestått av Anna Spangfort (ordfö-
rande), Moa Lindell och Emil Frank.

Revisorer

Kristina Isaksson och Jöran Fagerlund har 2021 varit förbundets lekmannarevisorer.

Graderingskommittén Aikikai

Förbundsstyrelsen utser varje år, i enlighet med Aikikai:s internationella regelverk, 
en graderingskommitté som hanterar graderingsfrågor inom organisationen Aikikai. 
Graderingskommittén har under 2021 bestått av Urban Aldenklint (sammankallan-
de), Maria Ahlström, Lars-Göran Andersson, Åsa Bergström, Ulf Evenås, Jan Nevelius, 
Stefan Stenudd samt Leif Sunje.

Förvaltning och utveckling 
Ekonomi

Förbundets ekonomi är fortsatt god och står väl rustad inför nästa verksamhetsår. 
Året visar ett överskott då många projekt inte kunnat genomföras på grund av den 
pågående pandemin och de olika restriktioner som varit på plats under året. Det 
föranledde styrelsen att göra omprioriteringar i budgeten även 2021 och har under 
hösten satsat på reklamkampanjer i sociala media då restriktionerna lättade och 
träning uppmuntrades av myndigheterna. Underlag till de olika kampanjerna har varit 
materialet som togs fram 2020 i form av foton och filmer som också varit tillgängligt 
för alla klubbar att använda i syfte att locka nya och gamla medlemmar att komma i 
gång med träningen igen.

Styrelsen skrev och skickade in fem ansökningar till RF under 2021 som svar på de 
utlysningar som skedde i juli. Svenska aikidoförbundet sökte projektmedel för totalt 
562 000 SEK enligt:

• “Från ungdom till vuxen”, sökt belopp 70 000 SEK. 
• “Demokratisk kunskapslyft inom svensk Aikido”, sökt belopp 15 000 SEK.
• “Styrelseledamot till Ki No Kenkyukai Association Internationale”, sökt belopp   
 27 000 SEK. 
• “Mot ökad jämställdhet i det internationella arbetet”, sökt belopp 220 000 SEK. 
• “Återstartsplan”, sökt belopp 230 000 SEK.

Förutom återstartsstödet fanns mycket begränsade medel att hämta från RF detta år 
och de två första ansökningarna i ovan lista fick avslag. För båda de internationella 
ansökningarna tilldelas aikidoförbundet 25 000 SEK totalt över två år.  
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Återstartsstödet blev dock beviljat i sin helhet, 230 000 SEK och aktiviteterna i denna 
adresserar tre olika områden i förbundets arbete:

• Marknadsföring, med större synlighet för Aikido utåt.
• Sverigelägret, med större tillgänglighet att deltaga samt ett bredare 
 och större evenemang.
• Nätverkande, med stöd riktat mot läger och nytt kontaktskapande i och för 
 klubbarna.

I december 2021 öppnade RF för en möjlighet att söka ytterligare återstartsmedel. 
Deadline är den 21/1 2022 och vi håller tummarna för att aikidoförbundets ansökan 
blir accepterad.

Coronapandemin & Covid-19

För att hantera frågor relaterade till coronapandemin har styrelsen tillsatt en arbets-
grupp med uppgift att bevaka råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten 
(FHM), Riksidrottsförbundet (RF) samt Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K) 
och även i viss mån regionala restriktioner. Gruppen har haft till uppgift att kommu-
nicera förbundsrelevant information i ämnet såväl internt som externt, samt skapa 
kontaktytor med våra medlemsklubbar för att lyfta och dryfta frågor i relation till den 
pågående pandemin.

Förutom att ge kommentarer till de nya råd och rekommendationer som kommit från 
FHM, RF & SB&K, har under 2021 tre digitala dialogmöten organiserats. Arbetet kom-
mer att fortlöpa så länge behov finns, och det inkluderar med all sannolikhet även 
verksamhetsåret 2022.

Social mediastrategi & marknadsföringskampanjer

Under hösten genomfördes en digital marknadsföringskampanj med budget på  
80 000 kr. Avsikten var att öka medvetenheten kring vad aikido är och vilket budskap 
vi står för. Både bild- och filmmaterial användes och kampanjen nådde ut till  
562 000 personer och genererade över 21 000 klick på annonsen. Slutbudskapet var 
”Om Aikido” med länk till hemsidan. Det kom många allmänna frågor men även om 
var klubbar fanns. Det var många aikidokas som hjälpte till att svara i kommentars-
fälten på respektive annonser vilket bidrog till att skapa en väldigt trevlig stämning 
kring kampanjen. 

Planen framöver är att även Instagram-kontot ska “väckas till liv” och att det ska 
publiceras innehåll där mer regelbundet. 
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Nationella uppvisningstruppen

Nationella uppvisningstruppen representerar svensk aikido vid publika evenemang. 
Syftet är att skapa kunskap och intresse för aikido. Truppens medlemmar skall även 
fungera som förebilder för unga tränande.

Under 2021 utarbetades en tydligare policy för uppvisningstruppen. Huvudriktningen 
i denna policy är att truppens ledare samt truppmedlemmar väljs på två år med ett 
avslut i samband med uppvisningen på Sverigelägret. Vidare att truppen med fördel 
kan bestå av tre kanske fyra regionala grupper som tillsammans utgör den nationella 
truppen och att det finns en ambition om två samlingar per år nationellt, där styrelsen 
kallar.

Barn & Ungdom

Även 2021 blev ett år där stora såväl som små evenemang blev inställda. Det betyd-
de ändå inte att förbundsstyrelsen var overksam inom området barn & ungdom.

Svensk aikido var under året representerade i två inspirerande internationella online- 
evenemang, både Spring och Autumn edition av “2021 Online Youth Working Groups 
Joint Event”. Här fick klubbar från Europa och Sydamerika (och även Sydafrika) dela 
med sig av sina erfarenheter och träna tillsammans via en online plattform. Det kan 
konstateras att det är viktigt med inspiration under dessa tider. Det blev inget fysiskt 
IAF Youth Seminar 2021, utan planeringen ligger nu på 2022.

I slutet av året bjöd förbundet in till ett nationellt Online-läger för barn och ungdomar. 
Även detta blev tyvärr inställt på grund av för få deltagare. En enkät för att under-
söka hur landets klubbar vill ha framtida barn- och ungdomsläger har förberetts och 
skickas ut till klubbar under januari 2022.  

2021 har varit ett tungt år för många klubbar, men det noteras ändå att barn och 
ungdomar fortsätter att komma till träningarna och att flera klubbar kan stoltsera 
med flera nya unga medlemmar.

Jämställdhet

Styrelsens jämställdhetsansvarig har under 2020–21 ingått i SB&K:s arbetsgrupp 
för ”50/50. På riktigt.” som letts av en extern konsult finansierad med medel från RF. 
Resultatet från projektarbetet presenterades under sommaren 2021 via SB&K:s hem-
sida och vid en digital workshop arrangerad av SB&K dit alla kubbar i förbundets var 
inbjudna.

Under hösten 2021 utsåg styrelsen Cecilia Ralfe-Stelander som ny representant i 
IAF:s Gender Balance Working Group, 
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Inkludering

Inkludering handlar om alla individers tillgång till och förutsättning för att delta i 
aktiviteter på lika villkor. Under året har förbundsstyrelsen uppmärksammat att det 
behövs stöd till klubbar i frågor kring inkludering och HBTQ-frågor. Ansvarig för 
inkludering i styrelsen har deltagit i webbinarium med Lena Andersson (RF-SISU 
Västernorrland) kring sexuella trakasserier och satsningen Trygg idrott och gick igen 
webbsidan ”inkluderande idrott” samt arbetsmetoden Samtalsduk för att fördjupa 
nulägesanalysen genom att titta på olika arenor.

Styrelsen har tagit del av aktuell forskning kring transinkludering inom idrott samt Rik-
sidrottsförbundets samlade forskning och statistik. Ansvarig för inkludering i styrelsen 
har arbetat med att sammanställa länkar till de sidor som man kan ha som stöd och 
diskussionsmaterial i klubben. Dessa skall publiceras på förbundets hemsida.

Inkludering av nyanlända 
Svenska Aikidoförbundet har beviljats projektmedel från RF för 2018/2019 för ”Wa-
reware, ett större VI inom svensk Aikido”. Syftet med projektet är att öka kunskapen 
om aikido inom målgruppen nyanlända och göra det lätt att komma i kontakt med 
klubb, prova på, börja träna och involveras i ett föreningsliv. Också detta projekt fick 
skjutas på framtiden. I skrivande stund ligger det en ansökan hos RF om att flytta 
beviljade medel till 2022.

Nationell gemenskap
Svensk Aikido 60 år 

2021 markerar 60 år sedan aikidoträning inleddes i Sverige. Under tidigare jubileum 
har formerna för firande kretsat kring samling, men när vi haft en fortsatt pandemi 
behövde arbetsgruppen tänka om, och i stället passa på att göra något som kunde 
nå ut via den digitala etern.

Arbetet mynnade ut i två huvudspår, där tre panelsamtal planerades med några 
av de mest seniora utövarna, ämnade att berätta såväl om deras egna vägar, den 
historia de varit en del av, men inte minst framåtsyftande tankar. Det första panel-
samtalet ägde rum 5 december i Malmö i samband med det årliga decemberlägret, 
och innefattade Jan Nevelius, Stefan Stenudd och Ulf Evenås. Två ytterligare kommer 
genomföras i början av 2022, ett från KFUM–KFUM Uppsala Aikidoklubb och ett från 
Stockholm Aikikai. 

Det andra huvudnumret innebar att förbundet sträckte ut en förfrågan till klubbar om 
unga utövare, att intervjua och spela in en kort demonstration på video, för presen-
tation samtidigt som det första panelsamtalet. Åtta bidrag hann inkomma varav sju i 
tid till den första publiceringen.
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En dedikerad sida med allt material samlat publiceras i början av 2022.

Sverigeläger

Sverigelägret kunde inte heller genomföras 2021. Förbundsstyrelsen beslöt därför att 
dra tillbaka det tilldelade arrangörskapet och att genomföra en ny utlysning och in-
bjudan till alla klubbar att söka arrangörskap för 2022. Ikigai Aikidoklubb sökte, som 
enda klubb ånyo och det beslöts att de står som arrangerande klubb för Sverigelägret 
2022. Om restriktioner tillåter kommer ett Sverigeläger genomföras Kristihimmels-
färdshelgen 2022 i Kämpetorpshallen i Älvsjö söder om Stockholm.

Dokumentation	av	Svenska	Aikidoprofiler

Svenska Aikidoprofiler har arbetats igenom i grunden där Wikipedia kommer att 
användas som plattform. Införandet av profiler kommer att sammanfalla med arbetet 
med de panelsamtal som arrangeras i samband med svensk aikidos 60-årsjubileum, 
som avslutas i inledningen av 2022.

Artikelserie om nya klubbar

Arbetet med att ta fram artiklar om nya klubbar har fortgått och även utvecklas med 
tiden. De klubbar som under året inkommit med material har publicerats, men flera 
stycken skjuts till kommande verksamhetsår i mån av inkomna svar.

Kommunikation
Nyhetsbrev

Förbundet har tidigare varit mycket aktiva med att skicka ut nyhetsbrev men kan 
konstatera att frekvensen på nyhetsbrev mer än dubblerades, till 33 utskick under det 
gångna året.

Genom marknadsföringskampanj ökades antalet prenumeranter med 14%, men 
antalet är fortfarande lägre än önskvärt, trots information om nyhetsbrevet i samtliga 
kanaler, samt riktad kampanj till alla klubbar att registrera såväl funktionärer som 
intresserade aktiva att ta del av förbundets information.

Webbsida

Hemsidan har under året genomgått ytterligare rensning och sammanfogning av 
material i syftet att göra den tydligare. Detta gäller exempelvis de delar som rör 
förbundsarbetet, men i än högre grad materialet i fliken ”Om Aikido”. Detta har gjorts 
om i grunden för att bättre reflektera vår särart, historia och koppling till japansk 
tradition.

Antalet besökare på hemsidan har varit större än föregående år, med ett snitt kring 
950 unika besökare per månad fram till och med augusti. Efter att höstens mark-
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nadsföringskampanj drog i gång från september till november låg snittet i stället på 
nästan 6 800 besökare per månad, för att i december återigen landa på mer normala 
1 400 besökare.

Dialogmöten

Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret genomfört totalt fyra dialogmöten. 
Representanter från samtliga klubbar har erbjudits att delta. Tre av mötena var med 
fokus på pandemisituationen och ett avsåg kommunikation och marknadsföring.

Mediabibliotek för klubbar 

Under 2021 har mediabiblioteket uppdaterats med ytterligare material samt en “lat-
hund” för sociala medier. Materialet finns under fliken “marknadsföring” på förbun-
dets hemsida.

Mediabibliotek innehåller bilder som är tillgängliga att ladda ner för klubbarna att 
använda i sin egen kommunikation och marknadsföring. Här finns även förbundets 
kanji och inte minst de nya filmer som spelades in i oktober 2020 på Lillsveds Idrotts-
folkhögskola. Filmerna finns i en längre version på 90 sekunder, samt fyra korta på 15 
sekunder med lite olika tolkningar av den långa filmen. 

Internationell gemenskap
IAF General Assembly (GA) genomfördes digitalt med cirka 120 deltagare. Med så 
många deltagare som dessutom var spridda över alla tidszoner genomfördes mötet 
tidigt på morgonen europeisk tid och begränsades till två timmar. För att detta skulle 
vara möjligt hade avgående DC genomfört ett antal tematiska “pre-meetings” där 
det fanns möjlighet för medlemsländer att komma med synpunkter, frågor och inspel. 
Noterbart från IAF GA var att:

• Det beslutades om en ny struktur på hur medlemsavgiften till IAF beräknas. 
 För svensk del, som räknas till de rika länderna, innebär detta en rejäl höjning 
 av årsavgiften. 

• Svenska Aikidoförbundet hade som enda land lämnat in en motion som 
 godkändes. Motionen fastställde att IAF DC skall publicera en verksamhetsplan 
 senast 3 månader efter GA. 

• Wilko Vriesman valdes till ny Chairman, Dorin Marchant till Vice Chairman 
 och Kei Izawa till General Secretary.

Svenska Aikidoförbundet har beviljats bidrag från RF för 2020/2021 för internationellt 
utvecklingsarbete, ett strategiskt program för att utveckla/bibehålla positioner inom 
International Aikido Federation och motsvarande. Eftersom inget av de planerade 
eventen kunnat genomföras har styrelsen ansökt till RF om att få skjuta beviljade 
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medel till verksamhetsåret 2022. Besked om detta saknas i skrivande stund.

IAF organiserar ett antal olika Working Groups (WG). Svenska representanter har un-
der året varit; Pia Moberg – Youth WG där hon under 2021 utnämndes till gruppens 
ordförande. Gender Balance. – Jenny Lagerqvist lämnade under 2021 över det svens-
ka representantskapet till Cecilia Ralfe-Stelander.

Organisationer i Aikidoförbundet
Aikikai

Graderingskommittén Aikikai

Kommittén har förutom fortlöpande kommunikation per e-post protokollfört per 
capsulam beslut i fyra mötesprotokoll. Utöver detta höll kommittén ett fysiskt möte i 
samband med att kommittén hade en workshop i oktober. 

Oktobers workshop resulterade bl. a i ett antal förslag kring GK:s verksamhet.
Några av de förslagen presenterades som diskussionspunkter i samband med den 
Shidointräff som hölls digitalt i december. Övriga punkter presenteras närmare i verk-
samhetsplanen för 2022. 

Under året har den under 2021 utsedda arbetsgruppen med representanter från 
graderingskommittén och förbundsstyrelsen fortsatt sitt arbete som ska syfta till att 
utarbeta förslag på hur kommitténs sammansättning och uppdrag ska se ut för att 
framtidssäkra en väl fungerande och stabil graderingssituation i enlighet med stiftel-
sen Aikikai:s regelverk. 
  
Nationellt Shidoin-nätverk

Under året genomfördes i december en digital träff för svenska Shidoins.  
 
Graderingar Aikikai

Under året kunde glädjande nog graderingstillfällen anordnas även om det inte var 
lika många som ett år utan pandemi. 2021 gjorde kommittén inga rekommendationer 
till högre grader, i hög grad beroende på minskad verksamhet i många klubbar till 
följd av pandemin.
 
Uppdatering av graderingsregistret

Graderingsregistret har uppdaterats med utnämningar och genomgången kurs för 
Fukushidoin och Shidoin. Registret har även uppdaterats med äldre information som 
har saknats och som har påkallats av förbundsstyrelsen eller som har uppdagats vid 
arbete med registret.
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Hombu Dojo contact sheet

Uppdaterad information om Svenska Aikidoförbundets styrelsesammansättning och 
graderingskommitté har som varje år kommunicerats till Aikikai Hombu Dojo och IAF.

Utbildning Aikikai

Även årets utbildning för Fukushidoin- och Shidoin för Aikikai påverkades av pande-
min. Utbildningen genomfördes under september i samarbete med Sundsvall Meisei-
kai med ett (nytt) anpassat upplägg. Det innebar att en del genomfördes digitalt och 
en del fysiskt på plats. Den totala kursen är normalt 2 heldagar vilket har inneburit 
två nätters övernattning för ett flertal deltagarna. Med det nya upplägget blev det 
fysiska tillfället i stället lunch till lunch. Det var 20 deltagare på kursen och de flesta 
deltagarna var från klubbar i norr. Utfärdade utnämningar till Fukushidoin och Shi-
doin redovisas separat.

Utfärdade dangrader per verksamhetsår Aikikai

Utfärdade        2009      2010     2011    2012    2013     2014     2015      2016     2017      2018   2019   2020    2021
dangrader

Totalt   74 70 79 70 111 77 69 68 52 70 62 16 26

1–2 dan   48 51 47 41 79 55 39 35 36 47 28 2 17

3–4 dan   18 17 23 13 26 17 18 25 12 13 17 1 6

5–7 dan     8 2 9 16 6 5 12 8 4 10 17 13 3

Procentuell andel Aikikai dangrader utfärdade till kvinnor per verksamhetsår

Andel  2009   2010     2011      2012      2013   2014      2015    2016     2017     2018     2019      2020     2021
kvinnor

Totalt  20% 20% 23% 17% 26% 21% 28% 19% 35% 29% 21% 19% 23%

1–2 dan  18% 21% 30% 24% 30% 24% 28% 11% 36% 30% 25% 50% 35%

3–4 dan  16% 11% 13% 8% 19% 18% 11% 24% 33% 46% 18% 0% 0%

5–7 dan    0% 50% 11% 6% 0% 0% 17% 38% 25% 0% 18% 15% 0%

Deltagare i utbildning för Fukushidoin och Shidoin Aikikai (per verksamhetsår)

                2010–    2012     2013       2014       2015      2016       2017     2018       2019       2020       2021
                2011

Antal deltagare 33 15 13 20 13 12 17 13 17 0 20

– därav kvinnor 4 2 3 10 1 3 7 5 12 0 3

– därav män 29 13 10 10 12 9 10 8 5 0 17
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Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai

För Takemusu Aikido Göteborg har verksamhetsåret 2021 i alla bemärkelser varit ett 
torftigt träningsår. Covid har påverkat allt och alla. Träningsverksamheter har förstås 
inte varit något undantag och den dagliga ordinarie träningen har mer eller mindre 
legat på is.

Med detta sagt finns inte mycket av det ”vanliga” att nämna i en årsberättelse. Trä-
ning har bedrivits regelbundet, men enbart buki waza och rörelseträning och enbart 
utomhus. Träningen har varit regelbunden, men alls inte lika konsekvent som med 
schemalagda träningspass inomhus.

I skuggan av pandemin har förstås heller inga av de regelbundna aktiviteter klubben 
brukar anordna genomförts. Heller inga graderingar. Det har heller inte varit aktuellt 
att starta nybörjarträning. Som sagt, ett torftigt år.

Internationellt har Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai fortsatt med regelbundna 
zoom-träffar ledda av Saito Sensei. Träffarna samlar landsrepresentanter från alla 
världsdelar. Detta är ett utomordentligt sätt att hålla kontakten med andra med-
lemmar i organisationen och att dela nyheter och erfarenheter under en för många 
mycket svår tid.

Yasuhiro Saito Sensei har fortsatt sitt digitala träningsinitiativ via Facebook. Den 
vägen har alla medlemmar kunnat få träning, teknisk vägledning och träningsråd i 
avsaknad av möjligheten att kunna åka till Iwama som uchi deshi eller åka på inter-
nationella läger. Yasuhiro Saito Sensei har också givit två digitala träningsläger via 
Zoom.

Takemusu Aikido Göteborg är fortsatt den enda klubben i Sverige ansluten till Saito 
Senseis organisation Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai. Vi fortsätter att arbeta i det 
lilla formatet, vilket från start varit en av klubbens ambitioner. 

Ki no kenkyukai

2021 blev ett stort omvälvande år för Ki-Aikidon. I februari avled Doshu Kenjiro Yoshi-

Utnämningar till Fukushidoin och Shidoin Aikikai per verksamhetsår

             2009    2010      2011     2012     2013      2014     2015   2016     2017     2018    2019    2020    2021

Antal   8 10 15 10 8 6 14 4 12 8 4 2 5
fukushidoin

– varav kvinnor  3 1 2 0 3 2 3 0 6 3 1 0 1

Antal shidoin 4 8 4 2 1 5 10 4 8 5 9 3 4

– varav kvinnor  1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0
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gasaki Sensei i cancer, detta kom som en chock för många utövare eftersom han inte 
berättat om sin sjukdom för andra än de närmaste.

En kommitté utsågs att fortsätta förvaltningen av Doshu Yoshigasakis arv, utveck-
lingen av Ki-Aikidon samt förvalta Furusato det ställe som han byggt upp i Belgien. 
Klubbarna som var anslutna till Ki No Kenkyukai uppmanades att fortsätta träna, 
samverka, ha utbyte med varandra och fortsätta utveckla Ki-Aikidon. Träning i klub-
barna i Sverige fortsatte att bedrivas så gott det gick under pandemin och utifrån de 
restriktioner och rekommendationer som gällde. Mycket av träningen inriktades på 
vapen och utomhusträning.

Under senhösten bildades en arbetsgrupp under Kommittén för att se över och arbe-
ta fram kriterierna för de högre graderingsutnämningarna som tidigare Doshu Yoshi-
gasaki ensam stod för. Det var utövare från flera olika länder som ingick i arbetsgrup-
pen, där även Sverige var representerade.

27 december 2021 kom beskedet från Kommittén att Ki No Kenkyukai läggs ner, 31 
december 2021. De klubbar och Dojos som varit anslutna frigörs från organisationen 
Ki No Kenkyukai. Det fanns ingen möjlighet att fortsätta arbetet under de förutsätt-
ningar som fanns.

Det kommer fortsättningsvis att finnas kvar en del av Ki No Kenkyukai som fortsätter 
förvalta Furusato i Belgien så den platsen kan finnas kvar. Kommittén uppmanade 
alla klubbar och Dojos att fortsätta träna, samverka och utveckla Ki-Aikidon. För 
närvarande har det börjat bildas minst en ny organisation i Europa och diskussioner 
pågår om minst en till. Framtiden få utvisa hur det hela kommer att se ut.

Förbundets klubbar och medlemmar
Antalet medlemsklubbar 2021 i Svenska Aikidoförbundet var vid årets slut 102. 

Antalet tränande baseras på underlag som rapporteras från klubbar till SB&K. Anta-
let betalande tränande 2020 var 3487. I november 2021 var samma antal 3058 men 
det är alltid en viss eftersläpning i rapporteringen så den siffran väntas öka. Detta år 
redovisas inte nedbruten statistik då det finns för många osäkerheter i den data som 
extraheras från SB&K:s hemsida och klubbregistret. Det kommer ske en förändring i 
hur medlemsklubbar rapporterar antalet tränande till SB&K under kommande verk-
samhetsår efter beslut vid SB&K stämma 2021.

Magnus Burman, ordförande   Henrik Agertz, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör   Helga Une, sekreterare
Heidi Christensen, ledamot   Lars Hägglund, ledamot 
Jenny Lagerqvist, ledamot   Daniel Larsson, ledamot
Fredrik Schirén, ledamot
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Aikikai

Shidoin

Daniel Larsson, Aikido Sundsvall  
Meiseikai
John Lundin, Aikido Malmö Meiseikai
Leif Brand, Aikido Sundsvall Meiseikai
Niklas Serrebo, Aikido Sundsvall  
Meiseikai
Karl Torell, Sollefteå Aikidoklubb

Fukushidoin

Henrik Jacobsson, Iyasaka Aikidoklubb
Jonas Back, KFUK KFUM Uppsala  
Aikidoklubb
Louice Svedin, Aikido Sundsvall Meiseikai
Thomas Rydell, Strängnäs Aikidoklubb

5 dan

Henrik Jacobsson, Iyasaka Aikidoklubb
Jacob Blomqvist, Lunds Aikidoklubb
Magnus Ohlsson, Malmö Takemusu  
Aikido Dojo

4 dan

Karl Torell, Sollefteå Aikidoklubb

3 dan 

Christopher-Robert Lejarp, Björkstadens 
Aikidoklubb
Kevin Ahrlind, Iyasaka Aikidoklubb
Patric Nordström, Riai Aikido Dojo
Pär Benthin, Aikido Dojo Liljeholmen
Rickard Edman, Aikido Dojo Liljeholmen

2 dan

Elin Tüksammel, Aikido Dojo Liljeholmen
Flynn Dahlberg, Ikigai Aikidoklubb
Helga Une, Iyasaka Aikidoklubb
Miia Luomajoki, Aikido Dojo Liljeholmen

1 dan

Benjamin Berglund, GAK Enighet
Christer Svensson, Sollefteå Aikidoklubb
Christian Engvall, GAK Enighet
Daniel Heed, Riai Aikido Dojo
Emma Wandel, Iyasaka Aikidoklubb
Felix Langenius, Riai Aikido Dojo
Heidi Christensen, Riai Aikido Dojo
Ingegerd Ljungkrona, Aikido Dojo  
Gamlestaden
Mats Lundman, Karlstad Aikidoklubb
Peter Melin, Riai Aikido Dojo
Pei Lang, Mora Budoklubb
Robert Persson, Aikido Dojo Liljeholmen
Sarriy Anani, GAK Enighet

Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai

Inga högre grader att rapportera  
under 2021.

Ki No Kenkyukai Association  
International

1 dan

Mari Bergman, Västerås Ki-Aikidoklubb
Patrik Sandström, Göteborgs Ki-Aikido-
sällskap

Utnämningar och graderingar

Foto: Jenny Lagerqvist
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Svenska 
Allstyleförbundet
Svenska Allstyle förbundet består av 52 medlemsföreningar. Styrelsen har haft tre 
digitala styrelsemöten under året, samt årsmöte.

Styrelsen
Ordförande Thabo Motsieloa
Vice ordförande Johan Halldin
Kassör Maria Liem
Sekreterare Magnus Segerberg
Ledamot Eva Callenbo Motsieloa
Ledamot Anna Höglund
Ledamot Andreas Åslin
Suppleant Ivan Sundström
Suppleant Amar Aldoyadi

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Foto: Trent H
edayaki
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När året började hade förbundet 36 medlemsföreningar vilket var en minskning 
med 8 föreningar sedan 2020. Mycket beroende på de sex större tävlingar och det 
träningsläger som ställdes in under 2020 på grund av pandemin. Även under våren 
2021 ställdes tre tävlingar in. När restriktionerna sen lättade under sommaren och 
hösten och den första tävling i Allstyle kunde genomföras den 6 november 2021 
ökade antal medlemsföreningar till 52. Det är bara att konstatera att suget efter att 
träffas, tävla och vara aktiv i idrotten är stort.

Förbundet hann också med att anordna en domarutbildning för redan aktiva doma-
re, en tävling för ungdomar ”Allstyle The Future” och SM i Allstyle i december. Detta 
precis innan hårdare restriktioner återinfördes.

Förbundets styrelse har under året jobbat med förberedelser inför våren 2022. En 
satsning är att ordna en arrangörsutbildning för att få fler föreningar att arrangera 
tävlingar och göra det så lätt för dem som möjligt.

Regelsystemet Allstyle fyller 30 år 2022. 
Förbundets ordförande och vice ordföran-
de har under hösten börjat att samla ihop 
filmmaterial för att under 2022 lansera 
dessa filmer i sociala medier. Detta för att 
få fler aktiva att träna, tävla och verka i 
Allstyle.
Styrelsen har granskat och godkänt för-
eningsansökningar. Upprättat kontakter 
med internationella förbund i bland annat 
Slovenien, Holland, Iran och demokratiska 
republiken Kongo för att bygga en inter-
nationell plattform.

Foto: Trent H
edayaki
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Svenska 
Armsportförbundet
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2022 av 36 klubbar ute i landet.
Trots det rådande pandemiläget, där den mesta verksamheten varit svårt att genom-
föra har många klubbar funnit sätt att verka på den nivå som varit möjlig.

Styrelsen 2021
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Anders Axklo, vice Ordförande  
Andreas Johansson, Marie Widblom, Inger Stenlund, Elina Persson, Anders Karlsson, 
med suppleanter Carl Lindblom och Roger Eriksson. Roine Eklund valdes också till 
styrelsen vid årsmötet 2021, men valde under våren att lämna sitt förtroendeupp-
drag. Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger via i huvudsak zoom. 

Utöver de egna mötena under året bjöd styrelsen även in till ett extra ordförandemöte 
online i juni, för att ge tillfälle till samtal och erfarenhetsutbyte i pandemiläget. Där 
diskuterades och förankrades bland annat den fysiska ordförandeträffen, uppskju-
tandet av SM och genomförande av Armsvenskan under hösten/vintern 2021/22

Då mycket tävlingsverksamhet försvårats av pandemin bjöd istället styrelsen för 
första gången någonsin in till en fysisk ordförandeträff i slutet på augusti i Linköping, 
med fokus på den lokala föreningens organisation och utveckling. 13 klubbar var 
representerade, och arbetet under ordförandehelgen präglades av den strategiska 
tanken att förbundets verksamhet är det som sker i föreningarna, och att erfaren-
hetsutbytet mellan föreningarna även på organisatorisk nivå är välbehövligt.

Internationell representation
Under 2021 har Svensk Armsport fortsatt varit representerade i det internationella 
förbundet IFA genom Anders Axklo som i kongressen valdes om som president för 
en mandatperiod om fyra år. Camilla Kättström fortsätter i funktionen som en av sex 
ordinarie ledamöter i förbundets internationella domarpanel. Under sommaren 2021 
då restriktioner delvis lättade har Anders Axklo kunnat delta i det internationella 
förbundets arbete vid styrelsemöten och träffar i Slovakien och i Frankrike, men också 
besökt vårt nystartade systerförbunds nationella mästerskap i Danmark, och vid en 
internationell tävling i Norge.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna. 
Domarkomittén leds av Camilla Kättström, som trots att hon till vardags bor i Tysk-
land och begränsats av restriktionerna under december genomförde en domar -
utbildning i Stockholm med ett 15-tal deltagare.

Antidopingkommittén utgjordes vid ingången av året av Reijo Ylitalo och Elina Pers-
son. Elina Persson har under året lämnat det uppdraget för att fokusera på sin egen 
karriär och sitt styrelseuppdrag.

Svenska Mästerskapen 2021
När SM inte var möjligt att genomföra under våren beslutades det vid det extra onli-
ne-möte i juni att ett genomförande senare under året inte var önskvärt, utan att tid 
istället lades på att förbereda 2022. Det förberedande arbete som gjorts inför 2020 
ledde till att Svensk Armsport sökt och antagits till SM-veckan 2022 i Piteå. Styrelsen 
har under hösten arbetat med att förbereda mästerskapen, i deltagande i arrangörs- 
och förbundsträffar, och också med platsbesök i Piteå.

Tävlingsverksamheten
Mycket tävlingsverksamhet har ställts in under året, undantaget några få exempel som 
varit möjliga att genomföra med lokala föreningar som arrangörer. Ett särskilt omnäm-
nande förtjänar årets upplaga av Flens Armfight, förtjänstfullt arrangerat av Flens 
Armfighters i oktober, då inga restriktioner störde arrangemanget. Över 200 svältfödda 
armbrytare, bland dem flera internationella gäster. Under hösten 2020 utformades en 
tävlingsserie för förbundets klubbar, där ett nytt format skapades för att föreningar 
skulle kunna tävla mot varandra i lag om fem aktiva, och möjliggöra tävlande i mindre 
format. Även detta fick ställas in 2020, men efter samtal på det extra ordförandemötet 
i juni startades försöket om under hösten 2021. Sex klubbar anmäldes, och serien har 
genomförts trots det relativt svaga intresset. En ordentlig utvärdering skall göras för att 
se om formatet är utvecklingsbart och fyller något syfte i framtiden.

Internationella framgångar
Då pandemin ledde till att ett planerat EM i Ukraina ställdes in, och att Sverige och 
andra europeiska nationer vägrades inresetillstånd till världsmästerskapen i USA 
i september har Svensk Armsport under året inte företrätts av något landslag. Ett 
antal av Svensk Armsports medlemmar har däremot vid olika tillfällen deltagit vid 
andra internationella tävlingar där så reserestriktioner har tillåtit, med gott resultat.

Anders Axklo
ordförande Svenska Armsportförbundet 2021
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Svenska Brasiliansk 
Jiu-Jitsu Förbundet
Ordföranden har ordet
2021 blev ett produktivt styrelse-år för SBJJF. Vi har fått igång arbetet med våra kommit-
téer och även tillsatt fler arbetsgrupper. Bryt tystnaden är ett av SBJJF:s arbeten som vi 
vill lyfta fram då vi tyvärr som många andra idrotter lider av en tystnadskultur. En arbets-
grupp för svensk brasiliansk jiu-jitsus värdegrund har också startats under 2021. 

SBJJF har även sett över tävlingsreglerna för barnen och gjort förändringar som vi 
hoppas ska öka tryggheten och glädjen på våra sanktionerade tävlingar. I linje med 
ovanstående arbetsgrupper samt trygghetsarbetet har vi även tagit beslut om att 
alla som har ett uppdrag av SBJJF ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. 

SM 2021 kunde äntligen genomföras och vi fick 18 nya svenska mästare i Brasili-
ansk Jiu-Jitsu. Växjö Titans, förbundets samarbetspartner och arrangerande förening, 
gjorde ett underbart proffsigt arbete och vi är mycket tacksamma över att både ha 
kunnat genomföra SM och för samarbetet. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Foto: Patrik Persson
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Vi hann även med en arbetshelg där styrelsen träffades fysiskt i Stockholm. Pilo Stylin 
från Svenska Budo & Kampsportsförbundet var inbjuden och bjöd både på givande 
och inspirerande föreläsning liksom matnyttig information om förbundets arbete kring 
barn- och ungdomsidrott. 

Margarata Myhr, 
Ordförande Svenska BJJ-förbundet

Förbundsstyrelsen och kommittéer
Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundets ordinarie förbundsstämma genomfördes 
tisdagen den 16 mars 2021 via den digitala plattformen Easymeet. 

Förbundsstyrelse

Vid förbundsstämman valdes Margareta Myhr till ordförande, Alexander Baffoun till 
vice ordförande, Roger Nissilä till kassör och Monika Stylin till sekreterare. Till övriga 
ledamöter valdes Annica Jara Cofré, Veronika Holmsten samt Kent Andersson. Till 
suppleanter valdes Jenny Svensson och Erik Gahnertz.

Sedan stämman har förbundsstyrelsen hållit tio protokollförda möten, däribland en 
hel arbetshelg där fokus legat på utveckling av förbundet och ett fortsatt arbete med 
att sätta strukturer och riktlinjer på plats. 

Valberedning

Vid förbundsstämman beslutades det även om en valberedning och den har under 
2021 bestått av Ulf Elm, ordförande, samt Stefan Wendel och Neda Khezerian som 
ledamöter.

Kommittéer och särskilda ansvarsområden

Under året har förbundet fortsatt att arbeta i olika kommittéer och med olika 
ansvars områden. De olika kommittéerna och verksamhetsområdena med ansvariga 
personer är följande:

• Domarkommittén – Alexander Baffoun 
• Kommunikationskommittén – Jenny Svensson samt Kent Andersson
• Sjukvårdskommittén – Annica Jara Cofré
• Utbildningskommittén – Monika Stylin samt Roger Nissilä
• Barn- och ungdomskommittén – Veronika Holmsten samt Roger Nissilä
• Landslagsverksamhet – Daniel Haglind
• Mångfalds- och inkluderingskommitén (ny) Jenny Svensson, Veronika Holmsten 
 samt Erik Gahnertz
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Ordförande Margareta Myhr har ett övergripande ansvar och säkerställer att arbetet 
går framåt i alla kommittéer och verksamheter. 

Förbundsstyrelsen har under året bland annat tagit beslut om att alla som har eller 
får ett uppdrag inom SBJJF, oavsett om uppdraget innebär regelbunden kontakt med 
barn eller ej, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag. Att uppvisa registerutdrag 
gäller således styrelsen, domare, elitansvarig, landslagsutövare, sjukvårdare med 
flera. Beslut har också tagits om skärpta inträdeskrav vid en medlemsansökan till för-
bundet. Ansvarig instruktör måste inneha minimum lila bälte. Undantag kan göras för 
blåbälten, anledning till varför ska då anges i en särskild dispensansökan. Vidare har 
styrelsen valt att förtydliga att endast personer med svart bälte får lov att gradera. 
Detta i enlighet med de IBJJF-regler som SBJJF valt att följa. Att det inte skulle finnas 
tillräckligt många svartbälten i Sverige, som kan vara anledning till undantag från 
regeln, kan vi med stolthet säga att vi för länge sedan har passerat.

Mångfalds- och inkluderingskommittén

Kommittén är en ny i förbundet och kom till med syfte att lyfta och främja mång-
fald och inkludering inom BJJ i Sverige. Under året har möten hållits kontinuerligt. En 
enkätundersökning skickades ut till medlemsföreningar under hösten för att få en bild 
av hur det arbetas med frågorna, vad som saknas i föreningarna samt för att se om 
det fanns intresse att hjälpa till i arbetet med frågorna. Under hösten startades även 
en kampanj som fick namnet bryttystnaden, som syftade till att lyfta upp problem 
som är kopplade till de maktstrukturer och tystnadskulturen som finns inom BJJ-värl-
den. Kampanjen har fått väldigt bra genomslag på sociala medier och är planerad att 
fortsätta även under våren 2022. 

Barn- och ungdomskommittén

Kommittén har tillsammans med förbundet jobbat med tävlingsformat och tankar 
kring barnen och ungdomars tävlande. Mer ideér kommer under 2022.
Vidare försökte vi genomföra ett läger för juveniles i samband med SM, men då anta-
let deltagare blev för få blev vi tyvärr tvungna att ställa in. Under våren skickades en 
enkät ut till alla föreningar för att få en bild av hur man jobbar med ungdomar kring 
tävling och om det fanns intresse bland föreningarna att vara med i arbetet i att få 
fler ungdomar att tävla.

Domarkommittén

När restriktionerna lättade något kunde de planerade domarseminarierna startas 
upp och genomföras. Totalt har sex seminarier genomförts, fyra i Stockholm, ett i Gö-
teborg och ett i Västerås. I övrigt har domarkommittén arbetat på med huvuddoma-
ruppdragen på tävlingar samt att bistå med övriga domare. Med anledning av pan-
demin har det emellanåt uppstått problem med domare till tävling, då det med kort 
varsel fallit bort folk. Kampanjen som enligt verksamhetsplanen skulle lanseras för att 
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locka fler domare har under hösten fått stå tillbaka för “bryt tystnaden”-kampanjen 
men intresset på de domarseminarier som hållits har varit stort och arbetet med att 
få fler domare inom svensk BJJ fortsätter oförtrutet.

Utbildningskommittén

Med anledning av pandemin har ingen utbildningsverksamhet för tränare enligt verk-
samhetsplanen för 2021 hållits. 

Kommunikationskommittén

Under året har förbundet uppdaterat sina sociala medier flitigt och hemsidan har 
setts över och uppdaterats med rätt information. Arbetet fortsätter löpande och en 
hel del kvarstår att göra. Förbundsstyrelsen har presenterats i sociala medier med 
korta intervjuer men däremot inte landslaget och våra elitutövare som enligt plan 
skulle uppmärksammas. Detta främst med anledning av pandemin och det osäkra 
läget kring tävlingar och att VM uteblev i somras. 

Tävlingar
Förbundsstyrelsen har under 2021 beviljat sanktion till tolv tävlingar, varav alla 
genomfördes under hösten. I april gick information ut om att förbundet sökte en 
samarbetspartner för arrangemanget av SM, som då planerades till sista helgen i 
september. I början av maj beslutade styrelsen att ge Växjö Titans uppdraget som 
SM-arrangör och samtidigt flytta tävlingen till slutet av november. Detta för att kunna 
ge utövarna en chans att hinna få två doser av vaccin samt en chans att förbereda 
sig på ett bättre sätt om pandemiläget förändrades till det bättre. Med facit i hand 
kan vi säga att läget var bättre under en period men att det lagom till SM försämra-
des igen men tävlingen kunde ändå genomföras. 

Under hösten har styrelsen tagit ett antal beslut för att förbättra och säkerställa 
kvaliteten på BJJ-tävlingar i Sverige, beslut som träder i kraft den 1 januari 2022. 
Styrelsen har även beslutat om en åtgärdstrappa med möjlighet att stänga av ledare/
tränare som uppträder olämpligt vid tävlingar. 

Landslag
Efter ytterligare ett år av restriktioner på grund av Corona är årets “bokslut” roligare 
att göra. Året inleddes visserligen med att EM ställdes in vilket gjorde att även VM re-
dan i början på året var i fara. I verksamhetsplanen för 2021 stod det att planen med 
största sannolikhet kommer förändras vilket också blev fallet.

Landslags- och utvecklingstruppen har bestått av samma personer som 2020 i 
och med att SM inte genomfördes och truppen svävade i stor ovisshet hela våren 
på grund av restriktioner. Framåt sommaren började det dock ljusna men även VM 
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ställdes in vilket vid tidpunkten kändes både bra och dåligt. Bra då truppen saknade 
kontinuitet i sitt tävlande och alla inte var redo för en så stor tävling. Dåligt då alla 
sett fram emot årets höjdpunkt.

Restriktionerna i världen lättades under sommaren vilket gjorde att planeringen för 
hösten kunde påbörjas. Då IBJJF inte erbjöd några tävlingar som truppen kunde åka 
på började vi planera för att tävla på Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro, AJP.

I början på augusti var planen att arrangera ett träningsläger och delta på AJP Con-
tinental i Italien. Träningslägret och tävlingen i Italien skulle i sin tur ligga till grund för 
en uttagning av en mindre trupp som skulle få chansen att tävla på AJP World Pro.
I augusti genomfördes ett träningsläger med truppen. Lägret genomfördes i Stock-
holm och Idrottsföreningen Stark erbjöd sina lokaler för lägret.

Under samma tid stod det klart att IBJJF skulle arrangera VM i december. Det var 
dock oklart om européer skulle kunna ta sig till USA. Trots det planerades hösten om 
och planen blev nu istället att träningslägret tillsammans med AJP World Pro skulle 
ligga till grund för en uttagning till årets VM.

(Flera i landslaget valde att åka till Italien på egen hand och gjorde mycket bra ifrån 
sig. Rasmus Almström tog guld och Scarlett Anstiss Liljefors tog silver.)

Tävlingen i Abu Dhabi, AJP World Pro, blev även den ett bevis på hur duktiga utövare 
vi har i landslaget.

Rasmus Almström – guld
Scarlett Anstiss Liljefors – silver

Till VM togs sedan fyra atleter ut. Scarlett Anstiss Liljefors, Alexander Baffoun, Astrid 
Schölin och Karl Pegers. Truppen kom hem med tre medaljer från VM. Scarlet tog 
dubbla brons och Astrid tog även hon ett brons.

En kort höst med helt fantastiska resultat avslutades med SM där samtliga lands-
lagsutövare gjorde mycket bra ifrån sig.

Föreningar och medlemmar
Förbundet har inlett en översyn tillsammans med SB&K för att säkerställa att fören-
ingarna betalar in medlemsavgift för sina BJJ-utövare. Någon närmare plan kring hur 
detta ska ske har dock ännu inte tagits fram utan arbetet fortsätter under 2022. 
Hela fjorton nya föreningar har beviljats medlemskap i SBJJF under året. Antalet 
medlemsföreningar i Svenska BJJ-förbundet var vid årets slut 151 men vi ser ändå 
en minskning i antal medlemmar, något vi med all största sannolikhet kan koppla till 
pandemin, restriktioner och de emellanåt begränsade möjligheter vi haft till ordinarie 
träning periodvis de senaste två åren.
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  Föreningar         Medlemmar  Antal       Antal  Antal    Antal
																		totalt	 	 										totalt	 	 											kvinnor	 										flickor	 	 Män	 				pojkar	 	

2013  71  2 789  289  303  1 361  836

2014  90  2 818  265  292  1 455  806

2015  -  3 686  474  481  1 715  1 016

2016  104  4 629  537  653  2 130  1 309

2017  -  5 338  716  488  1 467  2 667

2018  -  6 910  933  682  2 120  3 193

2019  -  8 149  818  1 044  4 049  2 238

2020  148  9 071  745  1 337  4 073  2 916

2021  151  7 333  625  1 150  3 040  2 518

Antal medlemmar under respektive verksamhetsår
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Svenska 
Bujinkanförbundet
Så var ytterligare ett covid-år till ända. Verksamhetsåret 2021 kommer precis som 
föregående år ihågkommas för den pandemi som härjade. Den skapade färre trä-
ningstillfällen för våra medlemsföreningar inomhus, men gav en positiv utomhusträ-
ningsmöjlighet. Pandemin innebar stora avbräck i verksamheterna i våra medlems-
föreningar. Den ställde även till det då vi inte såg möjlighet att hålla det traditionella 
Sverigelägret på normalt sätt. Årsmötet hölls helt digitalt. För att lindra den ekono-
miska bördan för medlemsföreningarna genomfördes ett beslut om återbetalning av 
medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2020. De medlemsföreningar som ansökte 
om detta fick tillbaka den inbetalda summan.

Förbundets diskussionsforum på Facebook har blivit mer positivt till sitt innehåll un-
der detta år. För att modernisera förbundets digitala närvaro har styrelsen börjat titta 
på en förnyelse av hemsidan då den ligger på en gammal plattform.

För att främja sammanhållningen mellan de olika föreningarna i landet fattades 
beslutet att starta Daishihanrådet, bestående av de Daishihan som finns i Sverige. 
Denna uppstart skall ske under våren 2022, om inte pandemin sätter hinder i vägen.

Flera seminarier/läger fick ställas in under året beroende på pandemiläget.

Genomförda seminarier under året

Pandemin till trots så genomfördes en del läger under 2021, 

• Nynäshamn höll ett Monkey Business-läger, temat i detta läger var att alla kan 
 lära av varandra, ingen är fullärd. 

• Hirameki Dojo hade ett läger med Kacem Zoughari under hösten, där temat 
 var Ura Gata från Gyokko Ryū och Juttejutsu. 

• Norrköping anordnade två läger, ett under sommaren och ett i början av 
 december. Lägret under sommaren fokuserade på tameshigiri.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Styrelse 2020

• Stefan Rehnström – ordförande
• Christian Appelt – vice ordförande
• Robin Norrman – kassör
• Urban Grundström – sekreterare
• Ken Banh – ledamot
• Ulrika Kerstinsdotter – ledamot
• Erik Ödlund – suppleant
• William Ustav – suppleant

Valberedning 2019

Rikard Sundelius, ordförande
Vakant
Vakant

Revisor

Richard Maier
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Svenska 
Capoeiraförbundet
Styrelsen

Under 2021 leddes förbundet av en styrelse bestående av ordförande Rodolfo Góes, 
sekreterare Marcos Paulo De Souza Pinto, kassör Peter Rosengren och övriga leda-
möter Christina De Souza Pinto,  Luiz Carlos Fernandez och Seyhan Sevinc.

Viktiga händelser

Under 2021 har rådande pandemi till stor del påverkat förbundets verksamhet liksom 
fallet var under 2020.

Ordinarie förbundsstämma hölls digitalt 2021-03-18. Endast två föreningar var 
representerade på stämman utöver styrelse och valberedning. På stämman valdes 
en ny styrelse bestående av Rodolfo Goes, Peter Rosengren, Marcos Paulo De Souza 
Pinto, Christina De Souza Pinto, Luiz Carlos Fernandez och Seyhan Sevinc. Styrel-
sen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten och genomfört en 
styrelse konferens.

Under våren blev restriktioner på grund av pandemin fortsatt betydande för många 
capoeiraföreningar. För att bistå medlemmarna beslutade styrelsen om att införa 
ett utvecklingsbidrag på 10 000 kronor som respektive medlemsförening har kunnat 
söka. Under året har 17 föreningar sökt och beviljats bidrag på totalt 169 113 kronor. 
Styrelsen har även arbetat med att få till stånd instruktörsutbildning för capoeira. På 
grund av pandemin har det fortsatt varit svårt att kunna anordna detta.

Styrelsen har arbetat fram förslag på ny logotyp för förbundet. 

Styrelsen har även inlett ett arbete för att öka medlemsantalet i förbundet. På grund 
av pandemin har inte heller det arbetet kunna fullföljas under året.

Rodolfo Goés, ordförande   Peter Rosengren, kassör
Marcos Paulo de Souza Pinto, sekreterare Christina De Souza Pinto, ledamot
Luiz Carlos Fernandez, ledamot  Seyhan Sevinc, ledamot

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Svenska 
Fullkontaktskarate-
organisationen
SM i kyokushin 25 september 2021
Hösten startades med SM i klasserna U16, U18, U21 och seniorer. Som arrangör stod 
Stora höga tillsammans med SM-kommittén. Platsen blev Stenungsunds arena.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Resultatlista

Seniorer damer -65 kg

Agnes Westrin,  
Brynäs Kyokushin Karate
Mirjam Björklund,  
Keiko Karate Sällskap

Seniorer damer +65 kg

Amber Lindblom,  
Brynäs Kyokushin Karate 
Mette-Marie Nielsen, Minami Budokai
Sanne Larsson, KFUM Uppsala  
Kyokushin Karate

Ali Hayder.  

Foto: A
nnika Petersson
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Seniorer herrar -70 kg

Milad Samizade, Banzai Karate Kai
Fawad Hamidi, Banzai Karate Kai
William Andersson, Banzai Karate Kai

Seniorer herrar -80 kg

Amando Morino, Luleå Fighting Center
Anthony Knibb, 
Boden Kampsportförening 
Alireza Nazari, Lidköpings Kyokushin 
Karateklubb

Seniorer herrar -90 kg

Simon Eriksson,  
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Turgay Kavak, Sollentuna

Seniorer herrar +90 kg

Jonas Rosin, Brynäs Kyokushin Karate
Sebastian Eriksson,  
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
Benjamin Morino,  
Luleå Fighting Center

U21 damer -65 kg

Ki Pasanen, Oyama Karate Kai
Elvira Ballay,  
Stora Höga Kyokushin Karate
Felicia Ljung Andersson,  
Kungälv Kyokushin Karate

U21 herrar -80 kg

Mirza Hukic, Banzai Karate Kai
Noah Brännström,  
Knivsta Enshin Karate

Juniorer flickor -55 kg

Alexandra Grape, Ronin Do Fight Gym
Linnéa Johansson,  
Bollebygds Kyokushin Kai

Juniorer flickor -65 kg

Emelie Gunnarsson,  
Stora Höga Kyokushin Karate
Henny Hedlund,  
Kungälv Kyokushin Karate
Ebba Tegnér, Brynäs Kyokushin Karate

Juniorer pojkar -70 kg

Hampus Hansson,  
Stora Höga Kyokushin Karate
Martin Hashemi, Banzai Karate Kai
Philip Sapcanin, Banzai Karate Kai

Juniorer pojkar -80 kg

Theo Nilsson,  
Guldstadens Kyokushin Karate
Johannes Hjärne, Wiklund Dojo

Kadetter flickor -50 kg

Elsa Gullmarstrand,  
Stora Höga Kyokushin Karate
Tania Vanghelescu,  
Brynäs Kyokushin Karate

Kadetter flickor -60 kg

Siri Tegnér, Brynäs Kyokushin Karate
Emma Nicander, Banzai Karate Kai
Bianca Ballay,  
Stora Höga Kyokushin Karate

Kadetter flickor +60 kg

Agnes Hesselroth,  
Stora Höga Kyokushin Karate
Melek Keklik, Brynäs Kyokushin Karate
Ellen Johansson,  
KFUM Uppsala Kyokushin Karate
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Kadetter pojkar -55 kg

Bernhard Souter, Banzai Karate Kai
Mohammed Keklik,  
Brynäs Kyokushin Karate
Mikkel Svensson, Keiko Karate Sällskap

Kadetter pojkar -65 kg
Oscar Söderström,  
Brynäs Kyokushin Karate
Alexander Karlquist,  
Huskvarna Kyokushin
Baasil Saqib, Karate Syd

Kadetter pojkar -75 kg

Sem Rutte,  
Guldstadens Kyokushin Karate
Tarik Sapcanin, Banzai Karate Kai
Filiph Larsson,  
Brynäs Kyokushin Karate

SM-kommittén
2019 genomfördes kyokushin-SM inom ramen för sommar-SM-veckan i Malmö. Inget 
SM genomfördes 2020 och när planeringen av SM 2021 påbörjades fanns inte möj-
ligheten att genomföra det inom ramen för SM-veckan. 

Flera av medlemmarna, som så framgångsrikt planerat och genomfört flera års 
SM-tävlingar, lämnade kommittén vilket innebar att arbetet i viss mån behövde star-
tas om på nytt. Efter att flera klubbar hade visat intresse gav kommittén Stora Höga 
Kyokushin Karate uppdraget att anordna SM. Klubben har ett mycket gott renommé 
avseende tävlingsarrangemang och deras förslag att samordna SM:et med barn- och 
ungdomstävlingen Stora Höga Open var attraktivt. Genom samordningen antogs 
startsträckan bli kortare och riskerna mindre vid eventuell inställning på grund av 
återkommande restriktioner. 

Det fanns trots allt en oro inom kommittén och bland engagerade föreningar: skulle 
det gå att locka deltagare med kort varsel? Kommittén tog till sist det modiga beslu-
tet att inte bara gå vidare med ett genomförande, utan dessutom samtidigt utveckla 
tävlingen jämfört med 2019 genom att införa fler åldersklasser. Det bestämdes att 
tävlingen skulle genomföras i klasserna U16, U18, U21 och seniorer för att locka 
många deltagare och en stor publik. 

I slutändan blev arrangemanget allt kommittén hade hoppats på och önskat sig och 
lite till. Över 60 deltagare deltog och alla 300 åskådarplatserna var bokade. Åskå-
darna bjöds på flera dramatiska och jämna matcher i en mycket väl arrangerad och 
väl planerad tävlingsdag. Totalt korades 18 nya SM-guldmedaljörer. Resultatlistorna 
återfinns på www.kyokushinsm.se.
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Efter 2021 års SM-genomförande har kommittén återigen fått nya medlemmar men 
består som förut av representanter från båda förbunden. Arbetet med SM 2022 har 
påbörjats och det finns planer och idéer på att utveckla arrangemanget vidare. SM 
2022 genomförs i Linköping den 30 juni i samband med SM-veckan och planeringsar-
betet kan följas på www.kyokushinsm.se. 

Kyokushin-SM är ett samarrangemang mellan Svenska Fullkontaktskarateorga-
nisationen och Svenska Karateförbundet. Det praktiska arbetet genomförs av en 
SM-kommitté med två ledamöter från respektive förbund tillsammans med en idrotts-
förening med anknytning till vald SM-ort.

Övriga tävlingar
För att kunna köra igång tävlingsverksamheten bestämdes att köra en utmanartäv-
ling i Örebro den 29 maj. Tävlingen gjordes enligt Covid-19-kraven med bland annat 
testning av tävlande. Covid-19-restriktionerna släpptes under sommaren. Under hös-
ten genomfördes dels Uppsala kumite cup i oktober och november, dels Stora höga 
open i samband med SM i september, dels Okawa cup i Kungälv i november. 

Internationella framgångar
Året började i pandemins tecken vilket innebar att flera tävlingar flyttades fram och 
det var stor osäkerhet om EM och VM skulle genomföras. Våra tävlande och medföl-
jande coacher och domare fick göra covid-tester i samband med tävlingar, ha med 
covidpass med mera. Tävlingssäsongen började på sommaren.

Ali Hayder från Stockholm kämpade sig till ett välförtjänt silver i -75 kg i samband 
med EM i shinkyokushin i Tbilisi, Georgien den 26-27 juni. Placeringen kvalificerar 
honom dessutom till en attraktiv plats i World Cup 2022. Mirjam Björklund tog brons i 
sin debut i seniorklassen.

Amando Morino från Luleå, som hade med sig ett brons från tidigare VM, avancerade 
och tog silver i -80 kg på ashihara-VM den 5-7 november i Bukarest, Rumänien. Ant-
hony Knibb slog till i sin VM-debut och vann i veteranklassens -80 kg. 

I samband med shinkyokushin-EM i klasserna U16, U18 och U20 den 13-14 novem-
ber 2021 i Oradea, Rumänien gick det bäst för debutanten Ellen Johnsson från Upp-
sala som tog brons i U16.

Året avslutades med dubbla tävlingar samma helg alltså den 5-6 december. 
KWU-EM gick i Varna, Bulgarien. Mette Nielsen tog brons i +70 kg. Det var även 
framgångar för deltagare från Svenska Karateförbundet där Jonas Rosin vann sin 
klass, Agnes Westrin tog silver och Amber Lindholm tog brons.
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European cup i shinkyokushin gick i Litauen. Det var även sista chansen att bli utta-
gen till World cup 2022. Endast ettan och tvåan i herrklasserna och vinnarna i dam-
klasserna skulle tas ut. Sanne Larsson och Mirjam Björklund kämpade i två dagar och 
knep var sitt brons. 

Swedish team 
Samarbetet med SB&K har fortsatt gällande elitstödet. Fyra från SFKO:s Swedish 
team ingår i landslagsstöd X och får då extra stöd av bland annat Helena Hugosson 
från SB&K. Dessa är Sanne Larsson, KFUM Uppsala, Mette Nielsen, Minami, Amando 
Morini, Luleå och Ki Pasanen Oyama som anslöt sig under sommaren. I april var träf-
fen digital och ämnet motivation. Varje deltagare genomförde även personliga samtal 
med Helena. Den 19-20 juni, 4-5 september och 4-5 december har de samlats med 
deltagare från landslag på Bosön. Fokus har varit på träningslära, erfarenhetsutbyte 
och förstås fystester. 

Delar av Swedish team samlades hos Keiko i Göteborg den 20 februari och 28 augus-
ti och träffarna handlade främst om fystester. 

Juniorsquad och klubbtränarträff
Tyvärr hade SB&K inte tid med att arbeta vidare med utvecklingsteamet, men SFKO 
har nu kört igång sina egna juniorsquad. Premiären blev den 20 november under 
ledning av Sanne Larsson och Rasmus Bergström från Swedish team. Bollebygd kyo-
kushin stod för värdskapet. Femtiotal tävlingsintresserade ungdomar mellan 14-20 år 
från tiotal föreningar tog tillfället i akt denna lördag. 

Klubbtränarna från Banzai, Bollebygd, Göteborg, Huskvarna, Lund, Skövde, Stenung-
sund och Stora höga diskuterade kommande upplägg av dessa squad. Vi diskute-
rade den positiva effekten av att använda sig av en träningsbok, att tävlings- och 
träningsplanera. Vi noterade att olika klubbar har olika förutsättningar men alla var 
överens om att de tränandes mående var viktigt. 

Organisationen kring eliten

Följande roller finns: 

• Helena Hugosson – elitansvarig Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SB&K)
• Virpi Alajarva, Skövde – elitansvarig gentemot SB&K och RF
• Referensgrupp: Kenneth Karlsson Banzai, Niklas Ballay Stora Höga, Toni Pasanen  
 Oyama och ledamot SFKO, Magnus Bergström Bollebygd, Johan Jacobsson 
 Landvetter (avgick under året), Linus Gustafsson Örebro, Annika Peterson Banzai 
 och Virpi Alajarva Skövde och ordförande SFKO.
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Referensgrupp elit
En arbetsgrupp inom referensgruppen har under året uppdaterat Utvecklingsplan 
2025 ”mot världstoppen och medaljer” enligt RF:s önskemål. Med utgångspunkt från 
planen har vi dels i samarbete med SB&K genomfört testledarutbildning den 2-3 
oktober och juniorelittränarutbildning med fyra digitala träffar och en helg på Bosön. 
Dels har vi startat regionala juniorsquad där våra ungdomar kan träna kumite till-
sammans under ledning av erfarna fighters från Swedish team och framöver även 
klubbtränare. I samband med träffen samlades klubbtränare för att diskutera hur vi 
tillsammans kan utveckla verksamheten. 

Toni Pasanen och Helena Plüss hade inledande möte den 10 maj med gänget på pre-
stationslabbet på Bosön om eventuellt arbete kring prestationsmätning.   

Delar av referensgruppen deltog digitalt i en nätverksträff om tester den 28 januari, 
i en nätverksträff om ledarskap den 24 mars, i en konferens om hjärnskakningar den 
27-28 augusti. 

SB&K genomförde digital elittränarkonferens den 10-11 november där alla klubbar 
kunde delta. 

Tack vare vårt intresse att utveckla tävlingsverksamheten, tillsammans med våra 
klubbtränare, och vårt engagemang i olika SB&K-aktiviteter har vi erhållit en extra 
elitstödspeng under slutet av året. 

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 bestått av sex ledamöter. I och med års-
stämman lämnade Ulrik Hägge styrelsen efter flera års arbete. Tack för din insats, 
Ulrik! Styrelsen hälsade istället Catharine Ballay varmt välkommen som ny med-
lem. Styrelsen består av ordförande Virpi Alajarva, Skövde, vice ordförande Mattias 
Öhden, Minami, kassör Jens Karlsson, Skellefteå, sekreterare Toni Pasanen, Oyama, 
ledamot Simon Eriksson, Uppsala och ersättare Cathrine Ballay, Stora höga.
Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt fem gånger varav en heldag i 
Stockholm. Årsstämman genomfördes även i år virtuellt den 19 mars under ledning 
av SB&K. I oktober blev styrelsen intervjuade i SB&K:s projekt Demokratidrott. 
Styrelsen ansökte och erhöll återstartsbidrag för utveckling av SM med fler klasser 
och för start av juniorsquad.

Antalet klubbar som är medlemmar i SFKO ligger ganska konstant strax under 60. 
Även om vi naturligtvis hade hoppats på att utöka antalet är vi ändå glada att vi inte 
i nämnvärd omfattning har tappat medlemmar med tanke på hur året har varit. 
Informationsarbete

SFKO:s webbsida www.sfko.se är förbundets huvudsakliga kanal för kommunikation 
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med medlemmarna. Där finns bland annat individuella presentationer av Swedish 
team. Vi har även ett Facebook- och ett Instagram-konto. Nyhetssektionerna på 
hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med resultat från tävlingar och med andra 
förbundsnyheter. 

Vi har egen webbsida för SM www.kyokushinsm.se.

Internationella tävlingsresultat
Det har genomförts ett fåtal tävlingar under andra halvan av året. Nedan följer en 
sammanställning av de resultat som rapporterats till SFKO under året. 

Seniorer

Shinkyokushin World kata cup    Andreas Tampe, Uppsala, (guld) +40 år
27 feb, digital     Per Holmgren, Östersund (brons) +40 år

Shinkyokushin EM seniorer   Ali Hayder, Stockholm (silver) 
26-27 juni, Georgien    herrar -75 kg
      Mirjam Björklund, Keiko (brons) 
      damer -60 kg

Ashihara VM 4-5 november,   Amando Morino, Luleå (silver) 
Bukarest Rumänien    herrar -80 kg
      Anthony Knibb, Boden (guld) 
      herrar (veteran) -80 kg

Shinkyokushin EM U20   –
13-14 november, Oradea Rumänien

European Karate Cup 3-5 december,  Sanne Larsson, Uppsala (brons) 
Litauen     damer -60 kg
      Mirjam Björklund, Keiko (brons) 
      damer +60 kg

KWU EM 5 december,    Mette-Marie Nielsen, Minami (brons) 
Varna, Bulgarien     damer +70 kg

Juniorer och yngre

Shinkyokushin EM 2021 U16, U18,   Ellen Johnsson, Uppsala (brons). 
Oradea Rumänien    U16 flickor +65 kg

Shinkyokushin World kata cup    Bernhard Souter, Banzai, (silver) U16
27 feb, digital
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Svenska  
HEMA-förbundet
Sammanfattning
Vid författandet av denna verksamhetsberättelse har förbundet 597 registrerade 
medlemmar uppdelat på 25 medlemsföreningar i alla sju distrikt under SB&K. Under 
året var det planerade fokuset på kärnfrågorna tillväxt, tävlingsverksamhet, forskning 
och träning. Corona-pandemin påverkade även detta år verksamheten på många 
plan, och förbundet har fortsatt försökt stödja medlemsföreningar med sin verk-
samhet. Förbundet har även fortsatt se över sina samarbeten internationellt och har 
under detta år gått ur det internationella förbundet IF HEMA, efter beslut av
årsmötet.

Från medlemsföreningarna har initiativ för både digitala och mindre fysiska event 
gjorts, för att hålla utbytet av information och fäktande uppe.

Organisation
Under årsmötet 2021 valdes följande styrelse:

Ordförande: Jack Berggren-Elers (Stockholmspolisens Idrottsförening Fäktning)
Vice ordförande: Linus Spjutsberg (Särimner HEMA)
Sekreterare: Anna-Lotta Eriksson (Örebro HEMA)
Kassör: Josefin Bohman (Frost HEMA)
Ledamot: David Baltzersen-Andersson (Göteborgs Historiska Fäktskola)
Ledamot: Andreas Ahlström (Medeltida Stridsteknik Linköping)
Ledamot: Martin Björk (Uppsala Historiska Fäktskola)

Möten och kommunikation
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt åtta gånger över nätet. Inget fysiskt 
möte hölls i år då det inte fanns något passande tillfälle att mötas. Styrelseprotokoll 
har efterhand lagts upp på förbundets hemsida. Övrig kommunikation har skett fram-
förallt via chattmeddelanden och över sociala medier.

Medlemsansökningar

Förbundsstyrelsen har under året fått in, granskat och godkänt ansökningar från en 
förening, Föreningen Tjörns HEMA-sällskap.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Media och information
Hemsida och sociala medier

Under verksamhetsåret har Förbundets hemsida uppdateras kontinuerligt och hem-
sidans texter har setts över. Förbundets sociala medier har även uppdaterats efter-
hand. Nya styrelseprotokoll och nyhetsbrev har lagts upp och blivit länkade till.

Antidoping och IdrottOnline

Förbundet har uppdaterat sin hemsida med mer information om vårt antidoping-
program, samt en genomgång i Idrottonline för instruktörer, framtagen med hjälp av 
Uppsala Historiska Fäktskola.

Nyhetsbrev

Förbundet har under året skickat ut nyhetsbrev med information om vad som händer i 
den svenska HEMA-scenen.

Utmärkelser

Under året har förbundet gått igenom hur det hanterar utdelningen av utmärkelser 
och tagit fram ett förslag till årsmötet om hur detta ska hanteras framöver.

Tävlingar och event
Domarutbildning

Förbundet höll en domarutbildning med Uppsala Historiska Fäktskola som värdklubb. 
Utbildningen hade deltagare från fyra olika klubbar, framförallt från Uppsala och 
Linköping, och var uppskattat.

Initiativ och event

Utöver domarutbildningen hölls inga större fysiska event eller tävlingar, men det hölls 
under året ett par mindre träffar klubbar sinsemellan. Umeå Historiska Fäktskola 
ansökte om eventstöd för en sådan träff, vilket beviljades.

Internationellt
IFHEMA

Under årsmötet så beslutades att förbundets medlemskap i det internationella för-
bundet IFHEMA avslutas. Förbundet kommer fortsätta hålla uppsikt och ifall det blir 
relevant ta upp frågan om medlemskap igen. Förbundet blev även inbjudet till och 
deltog i ett möte där delegater från olika förbund för historisk fäktning i Europa sam-
lades och diskuterade gemensamma frågor, samt utröna eventuella framtida interna-
tionella samarbeten.
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Svenska  
Jujutsufederationen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Ordföranden har ordet
2021 har återigen varit ett år präglat av den pågående pandemin, något som har 
fortsatt vara en utmaning för våra medlemsföreningar och vår idrott på flera fronter. 

Det har under stora delar av året inte varit möjligt att hålla ordinarie träningar, läger 
eller aktiviteter. För många föreningar har situationen inneburit medlemstapp, och 
den enskilda jujutsukan har inte kunnat utvecklas inom sin idrott som planerat. 

Trots utmaningarna med restriktioner har våra klubbar fortsatt hittat nya vägar att för 
sina medlemmars skull hålla verksamheten igång. Klubbar har fortsatt hålla utomhus-
träningar och ett flertal sätt att hålla säkra träningar har tagits fram på olika håll.

Liksom under större delen av 2020, började 2021 utan möjlighet till att bedriva täv-
lingsverksamhet. Först när restriktionerna började lätta under försommaren började 
läger och matchträningar att komma igång. I början på hösten genomfördes den 
första tävlingen på länge, Wernamo Open, och i november kunde ett mycket efter-
längtat SM 2021 genomföras. 

Utöver detta har det också arrangerats ett antal tillfällen med tävlingsutbildningar för 
att hålla intresset uppe och ge möjligheter till matchträning. Internationellt genomför-
des endast ett fåtal evenemang, och vårt landslag deltog framgångsrikt i både J-EM 
och VM. 

När årets styrelse påbörjade sitt uppdrag våren 2021 hade vi en ganska ambitiös 
plan om att leda Federationen ut ur pandemin och påbörja en efterlängtad omstart 
av landets jujutsuverksamhet. Trots att flera ledamöter var nya i sitt styrelseuppdrag 
kunde arbetet ändå komma igång på ett bra och positivt sätt, med gott samarbete 
och god stämning i styrelsen. 

Utmaningarna kom dock snabbt, en del med ett allvar som har tagit - och fortsätter 
ta – mycket tid och energi i anspråk, något som satt sin prägel och påverkat styrel-
sens arbete under hela 2021. I takt med att pandemin släppte taget om samhället 
under försommaren ökade också de personliga kraven på flera i styrelsen. 
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Summa summarum känner vi, trots att vi inte nådde våra egna högt ställda mål, att vi 
ändå kunnat genomföra en del arbete under 2021 som har varit relevant och till nytta 
för Federationen.

Vår vision kvarstår och är oförändrad – Svenska Jujutsufederationen skall vara rele-
vant för all Sveriges jujutsu och vara den enande faktorn som bidrar till ökat samar-
bete och utveckling inom vår idrott.

Vi är en rik och bred idrott, traditionsrik och etablerad med en lång och gedigen his-
toria i Sverige. Vi har en stor mångfald av både stilar och klubbar och kan erbjuda en 
idrott som passar alla; gammal som ung, motionär som världselit - det är en styrka 
och framgångsfaktor och något vi skall värna om och vårda. 

Förtroendevalda under 2021
Styrelsen har bestått av följande personer:

Dario Lopez-Kästen, ordförande
Anna-Lena Löf, vice ordförande
Nico Christoforidis, kassör
Mikael Bengtsson, sekreterare
Miranda Ros, ledamot 
Jonatan Dagnå, ledamot
Henrik Wendel, ledamot
Johan Moe, suppleant

Revisor: 
André Angantyr

Valberedning:
Kenny Friman, ordförande
Lena Zengard, ledamot
Henrik Madsen, ledamot

Möten
Styrelsen som tillträdde i mars 2021 har under året regelbundet haft kontakt med 
varandra och hanterat ärenden löpande. 16 möten skedde under 2021, fördelat mel-
lan tolv ordinarie styrelsemöten samt fyra arbetsmöten. Dessa möten har övervägan-
de skett digitalt på grund av geografiska begränsningar, men det har även blivit ett 
par fysiska möten. Till samtliga möten har revisor och valberedning haft en stående 
inbjudan och kunnat lyssna in på möten när det passat dem. 

Utöver dessa möten har det även skett många träffar i de mindre arbetsgrupper som 
skapats för att hantera styrelsens arbetsområden.
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Omorganisation
2021 års styrelse beslutade att genomföra en omorganisation för att knyta verksam-
heten närmare sig. Styrelsen har inrättat arbetsgrupper för olika områden, och det 
arbete som råden tidigare utförde hanteras nu efter omorganisationen av styrelsen, 
med stöd av arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas uppgift är att bereda frågor, rap-
portera och lämna förslag till beslut åt styrelsen. Som en följd av detta har Sportrådet 
och Domarrådet under året avvecklats.

Styrelsens nuvarande arbetsgrupper ser ut som följer:

Hela jujutsun

Denna arbetsgrupp har som syfte att arbeta med att ena Federationen så att vi bibe-
håller en levande och bred organisation. Gruppen arbetar utifrån styrelsens målsätt-
ning om att Svenska Jujutsufederationen skall vara relevant för all Sveriges jujutsu och 
vara den enande faktorn som bidrar till ökat samarbete och utveckling inom vår idrott.

Kommunikation

Denna arbetsgrupp sköter Federationens kommunikation, vilket inkluderar både 
upprätthållande av hemsidan och sociala medier, samt byggandet av Federationens 
varumärke i form av till exempel grafisk profil, profilkläder och material, arrangemang 
och marknadsföring.

Mångfald & Jämlikhet

Denna arbetsgrupp skall skapa förutsättningar för att inom svensk jujutsu skapa 
trygga och säkra idrottsmiljöer. Var och en ska kunna delta och utvecklas inom vår 
idrott under värdiga förhållanden och utifrån sina villkor utan att möta diskriminering 
eller kränkande behandling av något slag.

Utbildning

Denna arbetsgrupp arbetar för att ta fram ett gemensamt utbildningsutbud tillgäng-
ligt för alla Federationens medlemsföreningar. Arbetet samordnas med RF/SISU och 
SB&K där det finns möjlighet till det.

Tävling

Denna arbetsgrupp samordnar och organiserar allt som rör tävlingsverksamheten, 
inklusive landslag och elitutövare, domare, funktionärer och evenemang. Arbets-
gruppen hanterar internationella kontakter och samarbeten samt utbyten med andra 
tävlingsidrotter. Tävlingsreglementen hanteras av en separat arbetsgrupp.
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Regelverk

Denna arbetsgrupp är ansvarig för att administrera och förvalta Federationens olika 
regelverk för tävling. Gruppen ser till att dessa är uppdaterade, följer de internatio-
nella reglementena, är anpassade till svensk lag och följer RF:s riktlinjer om Idrottens 
värdegrund. Gruppen sköter kontakterna med Kampsportsdelegationen.

Utredning av VM 2018

Denna arbetsgrupp är mer tillfällig än de övriga och kommer att upplösas när 
uppgift en är löst. Den har för syfte att göra en utredning av VM 2018 i enlighet  
med årsmötesbeslutet från 2021.

Årsmötets uppdrag till styrelsen
Årsmötet 2021 gav två specifika uppdrag till 2021 års styrelse. 

Det första uppdraget handlade om att utföra en utredning av VM 2018 för att se vilka 
lärdomar och erfarenheter Federationen kan dra av evenemanget och hur det ge-
nomfördes. För detta ändamål tillsatte styrelsen en separat arbetsgrupp som hante-
rar frågan.

Utredningen av VM 2018 har påbörjats och viss aktivitet har skett, men styrelsen 
konstaterar att det inte kommer att hinna bli klart under 2021. Arbetet har fått lida på 
grund av hög arbetsbelastning för arbetsgruppen inom andra områden. Styrelsens 
avsikt och målsättning är att arbetet fortsätter och blir klart under 2022.

Det andra uppdraget handlade om att styrelsen skulle utreda frågan om vad Fe-
derationen kan erbjuda föreningar utan tävlingsverksamhet. Detta är en fråga som 
både lyfts, stötts och blötts under många år, där många klubbar uppfattar det som 
att Federationen i första hand fokuserar på tävlingsverksamhet på bekostnad av den 
icke-tävlande verksamheten. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med 
frågan.

Även i det här fallet tvingas styrelsen konstatera att arbetet inte hinner bli klart under 
2021. Arbetsgrupp och styrelse har diskuterat hur detta arbete bör utformas, hur vill-
koren för våra föreningar skiljer sig mellan olika delar av landet och i vilken utsträck-
ning Federationens verksamhet uppfyller dess syfte och mål enligt stadgarna. Vi har 
börjat undersöka vad som skulle kunna vara hjälpsamma åtgärder och hur dessa 
bäst skulle kunna implementeras; längst komna är planerna på tränarutbildningar 
med fokus på pedagogik och didaktik, vilket skulle gynna alla oavsett stil, men inget 
är ännu genomfört. Styrelsens avsikt är att detta arbete fortsätter under 2022.

Från årsmötet 2020 fick den dåvarande styrelsen ett uppdrag rörande newaza. Under 
2021 har det skett en del framsteg i denna fråga, vilka redovisas under Tävling nedan.
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Medlemmar och föreningar
2021 hade Svenska Jujutsufederationen 7 284 medlemmar, fördelat på 35% kvinnor/
flickor och 65% män/pojkar.

Det blev som väntat ett medlemstapp på cirka 8% jämfört med 2020 på grund av 
pandemin.

Inga nya föreningar har tillkommit, däremot har två föreningar lämnat Svenska Ju-
jutsufederationen under 2021:

• IF Kraftverket Ju-jutsu Akademi i Uppsala har begärt utträde.
• Idrottsföreningen Ju-jutsu Kai Västerås har blivit utesluten.

Kommunikation
Det tog ett tag innan årets styrelse fick en samlad kontroll över inloggningar för mail, 
sociala medier och andra digitala funktioner, något som försenade arbetet med att 
uppdatera och se över bland annat hemsidan. När hösten började kunde dock arbetet 
med kommunikationen komma igång på hemsidan och Federationens sociala medier, 
Facebook-sidan @jujutsusweden och Instagram-kontot, “jujutsusweden”. 

Hemsidan www.jujutsu.sesu har genomgått en första allmän översyn av struktur och 
innehåll – detta arbete fortgår löpande.

Det har även gjorts en del inköp av marknadsföringsmaterial under året, bestående 
av beachflaggor, vepor, skyltar och kläder. Materialets utformning gör det möjligt att 
använda dem vid alla typer av arrangemang, läger, uppvisningar med mera.  

Internationellt
Samarbetet med företrädare för dansk jujutsu har under året stärkts. Förutom att 
svenskar har varit och tävlat i den danska ligan och ett visst utbyte mellan landslagen 
under de senaste åren, har vi nu inlett samtal för mer omfattande projekt och samar-
bete både när det gäller tävling, internationella kontakter och utbildning. Pandemin 
har även här bromsat arbetet men vi hoppas att det snart går att omsätta i handling.

Isabelle Sarfati, vår representant internationellt, har inte haft möjlighet att kunna 
närvara fysiskt vid årets JJEU Assembly, och Sverige har istället representerats av 
Jeanette Andersson, JJEU:s sportchef från Danmark.
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Utbildning
Arbetsgruppen för utbildning satte höga mål för 2021. Alla blev inte nådda, men en 
hel del blev ändå gjort där verksamhet gick att genomföra. En grund att arbeta vidare 
från inom bland annat para-jujutsu, ledarskap, föreningsutveckling och tävling har 
blivit etablerat.

En utbildningsvideo för para-verksamheten i samarbete med Roger Berger och 
para-landslaget har producerats. Videon syftar dels till att informera om hur de har 
arbetat med att utveckla sin förenings para-verksamhet, med förhoppningen att in-
spirera andra klubbar till liknande aktiviteter, och dels till att informera om hur de som 
är intresserade av att bli en del av landslagets paragrupp skall gå tillväga.

Det har även påbörjats ett samarbete med Rob Haans, där ambitionen har varit att 
ha två utbildningar per termin med honom som alla, oavsett form eller stil av jujutsu, 
ska kunna delta på. Två utbildningar genomfördes under höstterminen 2021 och 
ytterligare två är planerade för våren 2022. 

Vidare har det även arbetats på att ta fram en onlineplattform för utbildning, där 
det ska finnas videor med instruktioner och tekniker i syfte att hjälpa instruktörer 
runt om i landet. Arbetet med plattformen pågår i samarbete med Rob Haans och 
Westfight IF.

Tävlingsutbildningar har genomförts i Lomma, Värnamo och Varberg med syfte att 
både främja ökad aktivitet bland barn och ungdomar samt att stödja elitverksam-
heten med matchträning, då det under pandemin har varit väldigt tunt med tävlingar. 
Kombinationen mellan prova-på-verksamhet och elit har varit mycket uppskattad.

Tävlingsutbildningarna ingår i utvecklingsprojektet “ett nytt sätt att se på träning och 
tävling” i enlighet med RF:s strategi 2025. Projektet är ett samarbete med Westfight IF.

Regelverk
Vi har under året anpassat tävlingsregelverket för fight enligt JJIF:s aktuella regelverk 
och fått det godkänt av Kampsportsdelegationen. Dessutom har det tillkommit en 
bilaga som omfattar barn och ungdom.

Utöver det har ett nytt tävlingsregelverk för Duo samt ett nytt reglemente för Doma-
re tillkommit. För newaza finns JJIF:s regelverk på engelska på hemsidan, och under 
2022 kommer en svensk version att publiceras.

Arbetsgruppen arbetar med att utveckla ett system för rapportering, samt hur pro-
cessen för uppdatering av regelverk ska fungera framöver. Det är viktigt att dessa 
delar är väl förankrade hos alla inom tävlingsverksamheten; såväl tävlande, tränare, 
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funktionärer, arrangörer, ledare med flera. Planer för att genomföra en årlig tävlings-
konferens har tagits fram, den första konferensen kommer att äga rum under 2022.

Tävling
Tävlingsverksamheten för barn är viktig, den ska bedrivas på barnens villkor och ska 
bidra till utveckling, motivation och glädje för idrotten. Vi strävar efter trygga idrotts-
miljöer och har ambitionen att alla våra medlemsföreningar anpassar sin barn- och 
ungdomsverksamhet till Barnkonventionen.

Vi ser också att tävling i olika former är och fortsätter vara en viktig del av jujutsun 
– det finns inslag av tävling i allt från konkurrenslekar till de tävlingsformer vi tävlar i 
internationellt.

Med det sagt är det få jujutsukas som ser aktivt tävlande som den viktigaste delen av 
sin jujutsu – de flesta har andra delar som är viktigare aktiviteter även i de förening-
ar som är starkt förknippade med tävlingsverksamhet. Detta till trots, händer det då 
och då att en jujutsuka tar steget att bredda och utveckla sig genom att prova på en 
jujutsu från ”den andra sidan av stängslet”.

Ett gott exempel på detta är två unga jujutsukas från en klubb där det vanligtvis 
tränas traditionell jujutsu och som har en stark budokultur. De utmanade sig själva i 
år med att prova att tävla i fight under hösten och ställde till och med upp på SM med 
den äran.

Exempel som dessa visar på bredden och flexibiliteten i vår idrott – i det här fallet att 
även traditionella utövare framgångsrikt kan delta och använda tävling som en del av 
sin utveckling mot att bli bättre i jujutsu.

Tävlingsformen newaza har haft en omtvistad roll nationellt. Grunden till detta är att 
idrotten är BJJ och newaza endast är en tävlingsform inom JJIF. 

SvJJF har efter beslut från årsmötet 2020 arbetat för att etablera ett samarbete med 
SBJJF för att gemensamt få till stånd en fungerande tävlingsverksamhet för newa-
za både nationellt och internationellt. Våra förbund har under senare delen av 2021 
kommit till en grundläggande överenskommelse som skapar förutsättningarna för 
att vi under 2022 tillsammans kan arbeta fram ett fungerande samarbetsavtal som 
gagnar båda parter.
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SM
Efter lång väntan sedan SM i Lomma våren 2019 kunde SM återigen hållas i novem-
ber 2021, ett mästerskap som Svenska Jujutsufederationen arrangerade tillsammans 
med Westfight IF och Wernamo JJK.

Ambitionen är att skapa ett bredare SM som kan bli en årlig höjdpunkt för hela Fe-
derationen. Första steget togs med årets mästerskap, som även hade juniorklasser. 
Utöver detta fanns även en fristående tävling för ungdomar som hölls i samband med 
SM – Next Generation SWE.

För att öka möjligheten för fler att delta ordnade SvJJF en så kallad SM-buss, som såg 
till att även de i norr kunde delta till rimlig kostnad.

Svenska Mästare i Jujutsu 2021 (FIGHT)

U18

Flickor -70 kg  Evelin Nilsson, SKIFT
Pojkar -66 kg Noel Pettersson, Varberg
Pojkar -81 kg Hugo Blommaskog, Shindo

U21

Flickor -63 kg Evelin Nilsson, SKIFT
Flickor -70 kg Ella Jakobsen, Nacka (Kumla)
Pojkar -69 kg Noel Pettersson, Varberg
Pojkar -77 kg Liam Mäkelä, SKIFT
Pojkar -85 kg Gabriel Falk, IKSU

Senior

Dam -70 kg Emma Lette, Nacka
Herr -69 kg Henrik Larsson Sevon, SKIFT
Herr -77 kg Emil Petersson, IKSU 
Herr -85 kg Johannes Bolander, SKIFT
Herr +94 kg Johannes Bolander, SKIFT

SKIFT blev bästa klubb med nio medaljer varav sex guld, starkt utmanade av IKSU 
med åtta medaljer varav två guld. Sammanlagt var tio klubbar anmälda till SM 2021.

Landslaget
Landslaget har under våren kört digitala träningspass, där deltagarna har varit i 
hemmadojon och kört i små grupper under ledning av landslagstränaren Rob Haans 
via länk. Det har varit ett gott substitut till de ordinarie träffarna, och deltagare från 
Umeå i norr till Lomma i söder kunde delta samtidigt utan stora resekostnader.
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Sommarlägret i Varberg blev första tillfället för de som aspirerar på platser i landsla-
get att träffas och träna tillsammans. Där passade även styrelsen och andra funktio-
närer på att träffas för första gången fysiskt i både samtal och i dojon.

Därefter har arbetet med att få ihop ett slagkraftigt landslag innefattat träning, träffar, 
läger och matchning med domare. Första testet kom med JEM, som efter många om 
och men till slut hamnade i Tyskland, något som gjorde ett svenskt deltagande möjligt.

JEM i Tyskland 24-26 sept

JEM kom till med kort varsel och osäkerheten var stor angående hur landslaget skulle 
stå sig i konkurrensen. Trots att vi inte höll med om vissa domslut så visade våra juni-
orer att de var där för att kriga om medaljerna. 

Tjejerna presterade starkt och säkrade tre medaljer och en titel efter mycket starka 
insatser.

Lovisa Schmidt, Nacka -52 kg U21 Guld 
Emma Lette, Nacka   -70 kg U21 Silver
Ella Jakobsen, Kumla  -63 kg U21 Silver

Övriga i laget var Nisse Lindberg och Robin Vistam, Nacka -62 kg U21 och debutant-
erna i U18 Toni Beljo, Wernamo -81 kg och Noel Pettersson, Varberg -66 kg.

Ledare var Joakim Vistam (coach) och Claes Lette (adm. + support)

VM i Abu Dhabi 1-7 nov

VM blev en stor framgång med fem världsmästartitlar, totalt vann vi sju medaljer och 
Sverige blev tionde bästa nation.

De dubbla världsmästarna i para-jujutsu:

Mike Malmer, Västerås, dels parajujutsu (newaza) +100 kg och dels öppen klass 
Jenny Öster-Hall, Kumla, dels parajujutsu/selfdefens med partner Isabelle Sarfat och 
parajujutsu (newaza) öppen klass.i och dels

Världsmästare i fight och Guld -63 kg U21 Ella Jakobsen, Kumla

Silver -52 kg U21 Lovisa Schmidt, Nacka
Brons -70 kg Senior Emma Lette, Nacka  

Övriga i laget var Seniorerna Klara Mattsson -63 kg, Arash Hadiha -62 kg, Oskar 
Jaksari -62 kg alla från Söderskog, U21:orna Nisse Lindberg och Robin Vistam båda 
-62 kg från Nacka samt U18 Toni Beljo, Wernamo -81 kg och Noel Pettersson,  
Varberg -66 kg.
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Ledare och coacher var Rob Haans, Joakim Vistam (fight) och Roger Berger (para) 
samt Claes Lette (adm. + support)

Sammanfattningsvis
Elitverksamheten har trots pandemin kommit igång igen. Landslaget genomgår en 
generationsväxling men lyckas ändå ta flera titlar.

2021 var året då tjejerna glänste mest. 

Jenny Öster-Hall blev dubbel världsmästare i para-jujutsu, Ella Jakobsen blev Världs-
mästare i U21, Lovisa Schmidt blev Europamästare i U21 och Emma Lette tog ett 
meriterande seniorbrons på VM och har som enda svensk kvalificerat sig till World 
Games i USA 2022.

Mike Malmer försvarade killarnas heder genom att som alltid vara bäst när det gäller 
med dubbla världsmästartitlar i para-jujutsu.

Förutom dessa framgångar ser vi att den nya generationen är på gång, med många 
nya spännande utövare som kan få sina genombrott under kommande år.

Vi är bra på jujutsu i Sverige!
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Svenska  
Kampidrottsförbundet
Svenska Kampidrottsförbundet administrerar idrotterna Krav Maga, Kempo, FMA, 
Systema, Defendo och Glima. Styrelsen har haft tre digitala styrelsemöten under året 
samt årsmötet.

Styrelsen har bestått av: 

Ordförande Martin Jönsson 
Kassör Michael Carlsson
Sekreterare My Johansson
Ledamot Jens Nykvist
Ledamot Eva Callenbo Motsieloa
Suppleant Fredrik Johansson
Suppleant Teddy Jensen

Även 2021 har gått i Covid-19:s fotspår om än att mycket öppnade upp i andra 
halvan av året. Föreningarna har kämpat på för att hålla sina verksamheter flyttande 
och trots att mycket blivit ganska normalt på föreningsnivå, förutom minskade med-
lemsantal, har internationella arrangemang såsom landslagsuppdrag, internationella 
utbildningar och internationella gästspel av tränare och instruktörer fortsatt stått i 
skuggan för Covid-19.

Enda internationella tävlingen skedde på hemmaplan med Nordic Open i Kempo, där 
ett fåtal internationella fighters flög in för att göra upp om medaljerna. Trots ett litet 
event var det väl så viktigt med internationellt motstånd för våra landslagsspelare.

2021 blev också ett historiskt år då vi under årsstämman röstade igenom namn-
ändringen från Svenska Kampkonstförbundet till Svenska Kampidrottsförbundet. Vi 
genomförde även stadgeändringar där vi kommer under 2022 gå från fem ledamöter 
och två suppleanter till sju ledamöter då vi tycker att alla skall ha lika mycket ansvar 
då vårt förbund samlar sex olika idrotter. Vårt arbete med att varje idrott skall samla 
sig i kommittéer fortsatte också och fast vi inte nått ända fram är vi på god väg.

Under året har styrelsen granskat och godkänt föreningsansökningar och tävlings-
sanktioner, granskat och berättigat bidrag till våra idrotter och fortsatt vårt arbete 
med att synliggöra förbundet via facebook och vår hemsida.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Många projekt och satsningar som är beslutade om samt beviljade medel har tyvärr 
inte gått att genomföra på grund av Covid-19, men förhoppningen är att dessa kom-
mer kunna genomföras under kommande år. Exempel på dessa är inköp av teknisk 
utrustning, landslagsuppdrag, genomförandet av tävlingar och utbildningar.

Utöver styrelsearbetet har mycket av arbetet skett ute bland våra idrotter och föreningar.

Året i siffror:

Idrott        Föreningar
Krav Maga   12
Kempo   12
FMA      8
Defendo     4 
Systema     2
Glima     1
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Svenska 
Kendoförbundet
Centralt
Den 14 mars 2021 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet valdes en styrelse med 
följande sammansättning:

Ordförande Jimmy Thorsell
Sekreterare Martin Ledin
Kassör Anna Thelander

Till revisorer valdes Jonas Karlberg och Joel Bergmark.

Till valberedningen valdes, Isak Jarlebring Rubensson och Amanda Gydemo Östbom 
som sammankallande. En av de tre posterna lämnades vakant.

Kirsi Höglund valdes vid det konstituerande mötet som vice ordförande.

Under året har följande personer adjungerats till olika arbetsuppgifter:

Martin Ledin Graderingsregistret
Jimmy Thorsell, Caroline Lindholm Webmaster
Caroline Lindholm Dokumentansvarig
Linda Wohlin Elitstödssamordnare
Kirsi Höglund, Jimmy Thorsell  Mångfald
Jesper Waldestål Anti-Doping Representative gentemot IKF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Foto: Caroline Lindholm
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Möten

Under året har förbundet haft nio styrelsemöten (varav ett per capsulam) samt kon-
stituerande möte direkt efter årsmötet 14/3. En stor del av året har präglats av den 
pågående Covid-19-pandemin för att hålla oss uppdaterade och förmedla uppdate-
ringar till våra klubbar. Styrelsen fanns representerad på SB&K:s stämma med ord-
förande och vice ordförande.

Representation

Ordförande närvarade på European Kendo Federation (EKF) General Assembly som 
hölls via videokonferens. Kyudoansvarig deltog som representant för Svenska Ken-
doförbundet vid Ek(y)Fs årsmöte i Bourges, Frankrike, 1 juli 2021. Vice ordförande 
deltog som representant på Europeiska Naginataförbundets (ENF) General Assembly 
via videokonferens.

Medlemmar

Vi har ett inrapporterat medlemsantal per 2021-12-31 via klubbarna på 844 personer.

Art  2016 2017 2018 2019 2020 2021

Iaido  235 258 243 250 267 269

Jodo  69 105 93 82 67 62

Kendo  494 580 477 424 385 386

Kyudo  83 89 100 76 100 101

Naginata  31 28 25 33 34 26

Totalt  912 1087 938 865 853 844
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Graderingar

Följande svenska personer har graderat dan-grad 2021 i Sverige eller utomlands 
(endast grader inrapporterade till registret listas): 

Iaido
Grad  Förnamn  Efternamn  EKF-nr

1 Dan  Nikolaos  Pournaras   S.00700

1 Dan  Rickard  Bäckström  S.00701

1 Dan  Carlos  Garcia Villafranca  S.00702

1 Dan  Peter  Scherzenlehner  S.00703

1 Dan  Helene  Scherzenlehner  S.00704

1 Dan  Torbjörn  Svensson   S.00705

2 Dan  Jan  Kockum   S.00695

2 Dan  Ronnie  Björklund   S.00698

3 Dan  Jimmy  Petersson   S.00564

3 Dan  Ola  Johanson   S.00565

3 Dan  Oscar  Nilzén   S.00583

3 Dan  Martin  Paganini   S.00625

3 Dan  Avni  Abdiu   S.00631

3 Dan  Lillie  Cavonius   S.00632

3 Dan  Fredrik  Nilsson   S.00650

3 Dan  Jessica  Stringer Bodin  S.00661

4 Dan  Anna-Lena  Waldestål   S.00529

5 Dan  Laurens  Loozen   B.00515

Iaido – Nihon Iaido Kyokai

Inga graderingar finns rapporterade.

Jodo
Grad  Förnamn  Efternamn  EKF-nr

1 Dan  Martin  Lindgren   S.00165

3 Dan  Martin  Paganini   S.00625

4 Dan  Anna-Lena  Waldestål   S.00529

5 Dan  Jesper  Waldestål   S.00374

Jodo – Nihon Jodo Kyokai

Inga graderingar har utförts.
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Kendo
Grad  Förnamn  Efternamn  EKF-nr

1 Dan  Neil  Yagmur   S.00706

1 Dan  Embla   Mathiasson   S.00707

1 Dan  Edvin  Hägglund   S.00708

1 Dan  Olga  Juzkow   S.00709

1 Dan  Edvin  Andersson  S.00710

1 Dan   Mattias  Brattgård   S.00711

1 Dan   Ali  Majeed   S.00642

2 Dan  Markus   Arfert   S.00674

2 Dan  Isak  Nordenberg  S.00532

2 Dan  Alev  Aydin   S.00678

2 Dan  Mathias  Unger   S.00679

2 Dan  Christer  Steinvall   S.00641

2 Dan  Erik  Carnebrink  S.00366

3 Dan  David  Wiman   S.00607

3 Dan  Ivar  Bengtsson  S.00586

3 Dan  Ellen  Jönsson   S.00513

3 Dan  Joakim  Stenbom   S.00604

3 Dan  Robert  Lingvide   S.00581

3 Dan  Olof  Dahlberg   S.00246

4 Dan  Josefin  Rosenhed   S.00524

4 Dan  Krister  Dahlström   S.00535

5 Dan  Henrik  Johansson   S.00219

Kyudo
Grad  Förnamn  Efternamn

1 Dan  Anna  van der Heiden

1 Dan  Fredrik  Karlström

2 Dan  Erika  Ek

Naginata

Inga dan-graderingar genomfördes 2021 på grund av Covid-19.
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Mästerskap och större träningsläger
Iaido

SM 

Iaido-SM hölls ej 2021 på grund av pandemirestriktioner under första halvåret.

EM 

EM var planerat att hållas i Serbien i oktober, men ställdes till sist in efter att ett flertal 
länder (däribland Sverige) valt att inte skicka någon delegation alls på grund av ett 
fortsatt problematiskt smittläge.

Övrigt

I november hölls ett mycket efterlängtat riksläger i Iaido med deltagare från nästan 
hela landet. 

Jodo

SM

Ställdes in.

EM

Ställdes in.

Kendo

SM

Svenska mästerskapet i Kendo ställdes in på grund av Covid-19. 

EM/VM

Ställdes in och framflyttat till 2022.

Övrigt

Stockholm Kendo Open kunde genomföras med smärre justeringar av regelverk. Eve-
nemanget var mycket populärt även om antalet deltagare pga. pandemin var färre 
än ett normalt år. Då SM såväl som internationella evenemang ställdes in uppskatta-
de många kendoka att få en möjlighet att träna och tävla tillsammans. 

Kyudo

SM

Lördagen den 20 november avgjordes SM i Kyudo 2021 i Gubbängshallen, Stockholm. 
Arrangör: Seikyukai kyudoförening.
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Resultat – lagtävlingen:

Guld: Seikyukai Ume – Göran Blixt, Vladimir Cvetkovic och Rolf Svensson  
(Reserv: Laszlo Hennyey).
Silver: Uppsala – Knut Högvall, Uwe Klosa och Per Ybo (Hokushinkan Kyudo  
och Issha Kyudo Kai).
Brons: Seikyukai Yuri – Erika Ek, Jenny Eriksson och Tomoko Hoshi Lindblom  
(Reserv: Sara Westlin)

Resultatet – individuella tävlingen:

Guld: Rolf Svensson (Seikyukai kyudoförening)
Silver: Knut Högvall (Issha Kyudo Kai)
Brons: Per Ybo (Hokushinkan Kyudo)

EM/VM

EM i Kyudo 2021, hölls 1–2 juli i Bourges, Frankrike. Sverige kom på delad femte plats 
tillsammans med Belgien.

Resultat – lagtävlingen:

 1. Polen (24 poäng).
 2. Frankrike (20 poäng).
 3. Tyskland (19 poäng).
 4. Österrike (18 poäng)
 5. Belgien (15 poäng)
 5. Sverige (15 poäng)
 7. Schweiz (14 poäng)
 7. Rumänien (14 poäng)
 9. Litauen (6 poäng)
 9. Luxemburg (6 poäng)

Naginata

SM

SM 2021 och riksmästerskapen för juniorer 2021 ställdes in på grund av Covid-19.

EM/VM

EM ställdes in på grund av Covid-19

Övrigt

En person deltog på ENF-seminariet i Bryssel under oktober månad.
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Verksamhetsplan 2021 – uppföljning
Styrelsen avsåg under verksamhetsåret arbeta med följande punkter:   
 

Ordinarie verksamhet 
Representation

• Representation av ordförande  
 vid EKF GA (kendo, iaido, jodo)

• Representation av ordförande eller 
 kyudoansvarig vid EKF/IKYF 
 (European Kyudo Federation)

• Representation av ordförande eller 
 naginataansvarig vid ENF och INF 
 (Naginata)

Uppföljning

EKF GA hölls digitalt i år och Sverige 
hade en representant med på mötet.

Kyudoansvarig deltog i EKF-mötet i 
Bourges, Frankrike, 1 juli 2021.

ENF GA hölls digitalt i år och Sverige 
hade en representant med på mötet.

Domare till EM/VM Inga EM anordnades.

Det har genomförts två dangraderingar 
under året.

Iaido:  Upp till 3 dan 18 st anmälda 
  16 st godkända
Kendo: Upp till 5 dan 36 st anmälda 
  och 25 st godkända.

Dan-gradering

Kyu-gradering 

• Kyudo (minst tre tillfällen)

• Naginata (ett tillfälle)

För idrotter som inte får arrangera dan.

Inga nationella kyugraderingar har 
arrangerats på grund av pandemin. 
De kyugraderingar som hållits, har 
arrangerats av klubbarna själva.

Inga graderingar har arrangerats under 
året på grund av Covid-19.
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Graderingsregistret Den ordinarie verksamheten med att  
registrera kyu- och dangrader i det 
svenska registret samt dangrader i  
EKF:s register har genomförts.

Anmälan till EKF-anordnade EM och VM 
och tillhörande graderingssökande har 
gjorts av sekreteraren i EKF:s databas.

Jesper Waldestål adjungerades till  
posten. Fortsatt bevakning vs WADA. 

Anti-doping

Linda Wohlin adjungerades till posten.Elit-ansvarig  

Kirsi Höglund och Jimmy Thorsell adjung-
erades till posten. Planering för kommande 
jämställdhetssatsning internationellt inom 
Naginata inleddes. En satsning på kvinnor 
inom Kendo inleddes under årets slut.

Jämställdhetsarbete

Att kanaliserat utlandsbetalningar till  
andra förbund har fungerat bra

Utlandsbetalning

Verksamhetsplan idrotterna

Ordinarie verksamhet 
Tävling

• Genomföra SM 2021 samt verka 
 för ett SM 2022

• Förse klubbar med lämpliga 
 hjälpmedel för att genomföra 
 mindre läger eller tävlingar

• Ge stöd till mindre och nybildade 
 klubbar

Uppföljning

SM Kyudo – 20 november
Inget iaido-SM hölls 2021, men iaido-SM 
2022 är planerat till 21-22 maj.

Inga ansökningar har inkommit

Inga ansökningar har inkommit
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• Stödja arrangerandet av 
 dan-graderingar

Alla dangraderingstillfällen får adminis-
trativt stöd av certifierad person 

Marknadsföring

• Främja arterna genom att hålla 
 uppvisningar vid lämpliga tillfällen

De lokala klubbarna uppmuntras till att 
hålla uppvisningar. Inga uppvisningar har 
hållit under året på grund av Covid-19. 

Förbundet har under årets slut arbetat 
med att ta fram film- och fotomaterial 
för marknadsföring. Målet med detta är 
att alla klubbar skall ha lättillgängligt 
högkvalitativt material i de fall de själva 
saknar sådant. Tanken är att detta skall 
kunna komplettera till exempel upp-
visningar och hjälpa våra klubbar med 
återhämtning efter covid-åren.

Landslag

• Stödja landslagets verksamhet inför 
 EM/VM samt övriga internationella  
 tävlingar

• Följa upp elitplanerna

• Landslagsläger

EM Kyudo, 1–2 juli i Bourges, Frankrike

Elitsamordnaren har jobbat med detta.

Kyudolandslaget har tränat tillsammans 
inför EM. Dock inga öppna landslagslä-
ger på grund av pandemin.

Inget landslagsläger har genomförts 
inom Naginata på grund av Covid-19.
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Artspecifik	ordinarie	verksamhet	(utöver	det	gemensamma)

Iaido
Genomföra Riksläger 2021 Rikslägret 2021 genomfördes i 

Sölvesborg 13–14 november och hade 
cirka 35 deltagare. Ytterligare två läger 
genomfördes under andra halvåret 2021 
i förbundets regi: först i Linköping 24–25 
juli och sedan i Saltsjöbaden 18–19 
september.

Kyudo
Stöd till klubbar för projekt för att  
få nya medlemmar

Delta i IKYF-seminarier

 
Arrangera minst två nationella  
seminarier

Inga ansökningar.

Inga IKYF seminarier 2021, på grund av 
Covid-19-pandemin.

Inga nationella seminarier 2021, på 
grund av Covid-19-pandemin.

Naginata

Stöd till klubbar för projekt för att få  
nya medlemmar 

Arrangera minst ett nationellt  
seminarium 

Domarverksamhet 

Klubbarna har haft viss verksamhet 
under året, men inga ansökningar om 
ekonomiskt stöd har inkommit under 
2021.

Inga nationella seminarier har 
arrangerats under året på grund av 
Covid-19.

Eftersom inga internationella mästerskap 
har genomförts, har det inte heller varit 
någon domarverksamhet inom Naginata 
under 2021.
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Svenska 
Kickboxnings-
förbundet
Nationell tävlingsstatistik
Antal matcher under 2021: 159 st
Siffrorna inom parentes är skillnaden mot föregående år 

K1 (K1):   31 (+26)  
Low Kick (LK):  7 (-1) 
Kick Light (KL):  159 (+76) 
Junior Kickboxning (JK): 13 (+4)
PRO    0 st (0)
Totalt:    210 (+102)

Antal RSC-H (Referee Stops Contest – Head): 5 (+3)
Antal RSC (Referee Stops Contest): 4 (+4)

Corona-pandemin höll fortsatt sitt grepp om samhället i stort och så även 
idrotts-Sverige. Trots pandemin anpassades verksamheterna så träning och tävling 
kom i gång något decimerat under andra halvan av året vilket resulterade i att ett 
svenskt mästerskap under 2021 kunde genomföras. Tävlingsmässigt fördubblades 
antalet tävlingar i förhållande till 2020 trots pandemin men historiskt är siffrorna av 
förklarliga skäl låga. Kick Light är fortsatt den disciplin som flest matcher genomförs i 
och toppar årets statistik följt av disciplinen K1.    

Arrangörer

Ängelholm Fight Club arrangerade årets SM och samma förening stod för arrang-
emanget av ytterligare tre tävlingar under 2021. Glädjande tog två nya arrangör-
sklubbar under pandemiåret på sig ansvaret att arrangera en tävling vardera och 
dessa var: Fighter Centre IF och virket Fighting IF. Skurups Kick och Boxningsklubb 
arrangerade för första gången i kickboxnings-Sverige en renodlad juniortävling 
vilket bådar gott inför framtiden för våra barn och ungas självklara plats inom spor-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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ten. Totalt inkom elva tävlingssanktioner under året men på grund av pandemin fick 
sex ställas in. Tio utav elva tävlingar arrangerades i Skåne vilket gör länet till det 
dominerande länet arrangemangsmässigt, något som förhoppningsvis förändras 
under kommande år.  

Svenska Mästerskapen 2021
Mästerskapet arrangerade Fight Club Ängelholm den 20 november i Nyhemshallen i 
Ängelholm.

Följande titulerar sig som Svenska Mästare 2021:

-55 KL DAM 
Paula Stenung, Fighter Centre IF 

-60 KL DAM 
Daniella Eshagi, Göteborg Muay Thai IF

-65 KL DAM 
Annika Berglund, Skurups Kick  
och Boxningsklubb

+70 KL DAM 
Linnea Ekman, GAK Enighet

-63 KL HERR 
Vilgot Andersson, Fight Club Ängelholm

-69 KL HERR 
Daniel Lantz, Fight Club Ängelholm

-74 KL HERR 
Ahmad Almustafa, United Fighters IF

-79 KL HERR 
 Marcus Forsberg, Fight Club Ängelholm

-89 KL HERR 
Sebastian Ung, Fullkontaktsakademin IF

-94 KL HERR 
Pontus Thor, Jönköpings  
Kickboxningsklubb

-56 K1 DAM 
Michaela Lundholm, Klubb Sweden  
Top Team

-60 K1 DAM 
Lina Saad, Klubb Sweden Top Team

-60 K1 HERR 
Enajatollah Nasrullah, Halmstad Muay 
Thai IF
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-67 K1 HERR 
Nils Widlund, Södermalms Shaolin  
Förening

-71 LK HERR 
Daniel Suran, Fight Club Ängelholm

-71 K1 HERR 
Hubert Majewski, Kungsbacka Fight 
Team IF

-75 K1 HERR 
Calle Tilly, Fight Club Ängelholm

-91 K1 HERR 
Pavlo Golovanchuk, Fightclub Freestyle 
Stockholm IF

På årets mästerskap utsågs till:

Best Figther 

Timur Tulegenov,  
Klubb Sweden Top Team
Michaela Lundholm,  
Klubb Sweden Top Team

Upcoming Figther 

Daniel Lantz, Fight Club Ängelholm

Bästa klubb

1:a Fight Club Ängelholm, 18 p 
2:a Klubb Sweden Top Team, 9 p 
3:a Fighter Centre IF, 7 p 
3:a Skurups Kick och Boxningsklub, 7 p 
3:a Göteborg Muay Thai IF, 7 p
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Landslag 2021

Årets landslag:

Leo Eshagi:
Klubbtillhörighet: Göteborg Muay Thai IF
Diciplin: K1
Viktklass: -67kg

Alexandra Andersröd:
Klubbtillhörighet: Göteborg Muay Thai IF
Diciplin: K1
Viktklass: -65kg

Sofia Sjöström: 
Klubbtillhörighet: Masters Gym Kick & 
Thaiboxning IF
Diciplin: K1
Viktklass: -56kg

Veteran
Annika Berglund:
Klubbtillhörighet: Skurups Kick och Box-
ningsklubb
Diciplin: KL
Viktklass: -65kg
Världsmästare 2021

Niklas Eberstein:
Klubbtillhörighet: Östersunds 
Kampsportsförening
Diciplin: KL
Viktklass: -74kg
VM-Brons 2021
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Under VM 2021 i Italien knep Sverige ett 
guld via Annika Berglund i -65 kg, Kick 
Light, veteranklassen och ett brons via 
Niklas Eberstein -74 kg, Kick Light,  
veteranklassen.

Utöver de fantastiska resultaten, tävlan-
det och representationen på VM ge-
nomförde landslaget två förberedande 
träningsläger inför VM. På grund av pan-
demin lyckades man tyvärr inte delta på 
inplanerade internationella tävlingar som 
ställdes in. Två av landslagsmedlemmar-
na (Leo och Sofia) tillhör SB&K:s priorite-
rade idrottare vilka ingår i ett långsiktigt 
utvecklingsprogram med andra idrottare inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
som under året fortsatte sitt utvecklingsarbete kopplat till programmet.

Internationell representation
Björn Ljungdahl representerade Sverige på WAKO IF:s och WAKO Europe:s årsmöte.  

Björn Ljungdahl och Camilla Jörneheim representerade Sverige på WAKO IF och IOK:s 
bankett under världsmästerskapet i Italien av firandet av erkännandet för Kickbox-
ningen som en officiell Olympisk idrott.

Camilla Jörneheim, internationell domare, 
deltog som svensk domarrepresentant på 
WAKO:s VM i Jeselo, Italien. Under mäs-
terskapet utsågs hon av WAKO:s  
domarkommittee till internationell 
B-klassdomare. 

Under VM i Italien utsågs landslagscoach 
Sabrina Sedin Roskvist till representant 
och ledamot av WAKO:s Coaches  
Comittee.

Emma Ankargren representerade Sveri-
ge i WAKO Women in Sport Committee i 
dess löpande arbete under 2021.
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WAKO i världen
Under 2021 klev Kickboxningen in i de absoluta finrummen sportsligt då sporten blev 
erkänd som en olympisk idrott. Detta uppmärksammades och firades i samband med 
VM i Jeselo, Italien. VM 2021 arrangerades den 15-24 oktober i Jeselo, Italien och to-
talt deltog 65 länder med 1 536 fighters anmälda. På årets mästerskap kvalificerade 
sig totalt 24 fighters till World Games som går av stapeln i Birmingham (Alabama) i 
USA, 10-15 juli 2022.   

PRO
Under året arrangerades inga proffsmatcher i Kickboxning i Sverige sanktionerade av 
Svenska Kickboxningsförbundet.

Gradering
Mästargradering 2021 genomfördes i Göteborg Kickboxnings lokaler den 27 novem-
ber. Tre aspiranter hade anmält sig till gradering 1 Dan varav endast
Jennicka Thomsen, Göteborgs Kickboxning genomförde graderingen med godkänt 
utfall. Tre aspiranter hade ansökt om högre mästargrader (2-5 Dan). På grund av att 
två sökande (Mikael och Sabrina) själva varit aktiva i graderingskommittén de senas-
te fem åren, utsågs en separat graderingskommitté för högre grader. Denna bestod 
av Linus Grinsvall, Håkan Ozan och Thomas ”Totto” Heiderup.



251SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2021

Följande godkändes till högre mästargrad:

– Daniel Hansson, Östersunds Kampsortsförening – 2 Dan
– Sabrina Sedin Roskvist, Fighting Spirit Kickboxningsklubb – 3 Dan
– Mikael Bergh, Jönköpings Kickboxningsklubb – 3 Dan

Styrelse 2021
Ordförande – Björn Ljungdahl

Vice Ordförande – Camilla Jörneheim

Kassör – Jan Pettersson

Ledamöter – Martin Eisengarten, Raymond Teibl

Suppleanter – Maria Andersson, Oliver Eriksson

Styrelsen genomförde totalt nio sammanträden varav ett genomfördes fysiskt i 
Stockholm. 

Operativa roller 2021
Tävlingskommitté – Martin Eisengarten, Camilla Jörneheim, Martin Koll,  
Marcus Johansson, Roger Eriksson

Kommunikationsansvarig – Camilla Jörneheim

Landslagsledning
Förbundskapten – Sabrina Sedin Roskvist
Assisterande förbundskapten – Magnus Trommestad

Graderingsansvarig – Linus Grinswall

Valberedning – Victoria Hedling, Elisabeth Hansson Olsson, Ola Söderlin
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Svenska Kung fu 
& Wushuförbundet
Verksamhetsåret har fortsatt präglats av corona-pandemin. Det har bland annat 
inneburit en ordentlig begränsning av förbundets aktiviteter, till exempel att vi tving-
ades ställa in SM som skulle hållits i februari. Inga stora internationella tävlingar har 
kunnat genomföras fysiskt heller. 

Pandemin har även märkts av på medlemmarnas aktivitet. Flera klubbar har inte 
kunnat bedriva sina verksamheter som vanligt, och vissa har tvingats lägga ner sina 
klubbar med ett större tapp av medlemmar i förbundet som följd.

Vi har trots situationen kunnat genomföra en online-tävling i taolu i maj, och i och 
med de tillfälligt lättade restriktionerna under hösten kunde vi genomföra ett riksläger 
i november och en större internationell tävling i december.

Genomförda aktiviteter
Domarutbildning online 

Med början redan 2019 och vidare under coronaåren har vi jobbat vidare med att 
sammanställa all aktuell kunskap på regelområdet för tävling. Webverktyget fungerar 
även som generell kunskapsbank för tävling i wushu, och är tillgänglig och rekom-
menderas för alla tävlingsintresserade och klubbinstruktörer. Kurserna i taolu och 
sanda är klara med tre delar vardera, push hands är planerat under 2022.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Foto: Peder Finnsiö

Riksläger på Bosön  
13-14 november 2021.
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Scandinavian e-wushu competition 30 maj
För första gången någonsin har det genomförts en svensk onlinetävling i wushu. Vi 
hade runt 100 deltagare i en öppen internationell tävling, där merparten var svenska 
tävlande. Vi hoppas kunna fortsätta med att hålla minst en e-tävling om året som 
komplement till fysiska tävlingar. Den stora fördelen är att det tar mindre resurser i 
anspråk, och att deltagarna kan visa upp sig digitalt och få en professionell bedöm-
ning utan att behöva resa.

Riksläger i wushu 13–14 november på Bosön

Ett nationellt riksläger med tävlingsinriktning genomfördes under hösten på Bosön i 
Stockholm. Det innehöll sanda, taolu och push hands, samt domarutbildningar. Läg-
ret var kostnadsfritt under två halvdagar med övernattning och öppet för alla med-
lemmar.

Nordic Open Wushu Championships 4–5 december, Stockholm

Den största wushutävlingen i Skandinavien kunde genomföras på grund av tillfälligt 
lättade restriktioner.

Tävlingar i traditionell och modern taolu, taiji, sanda och push hands genomfördes 
med 20 klubbar från 15 länder. Tävlingen hade ett något mindre antal deltagare än 
tidigare, men blev ändå bra genomförd och uppskattad bland de tävlande.

Återstartsstöd

Förbundet sökte och blev beviljat ett återstartsstöd på 350 000 kr från RF/SB&K för 
subvention av kostnader för två riksläger, varav det ena genomfördes under hösten, 
och för nästa som planeras under våren 2022. Stödet går till deltagande föreningar i 
form av resebidrag, boendekostnader och deltagaravgifter, samt till övriga kostnader 
i samband med lägret.

Antal medlemmar 2021
Vi ser tyvärr ett större medlemstapp på närmare 20 procent jämfört med 2020. Till 
största del beror detta på pandemin, då många föreningar inte kunnat bedriva sina 
verksamheter som vanligt. Många som tränar i kommunala hallar har under långa 
perioder inte haft tillträde till sina träningslokaler. 

Antal medlemmar: 1 696 (2 109 för år 2020)
Fördelning: flickor: 335 – kvinnor: 215 – pojkar: 748 – män: 398
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Ekonomi
Då förbundet inte gjort av med lika mycket medel som vanligt, på grund av uteblivna 
tävlingar både nationellt och internationellt, är grundekonomin god. Till detta kom 
återstartsstödet, som sammantaget gett förbundet en bra ekonomisk bas inför fram-
tida satsningar så snart möjlighet ges. Det fullständiga resultatet framgår av balans- 
och resultatrapporterna.

Styrelsen
Arbetet har fortlöpt väl under året trots pandemin. Styrelsen har sammanträtt åtta 
gånger digitalt online. Mycket tid har gått åt till att försöka planera och förutse pro-
blem utifrån pandemins påverkan. Vi har försökt koncentrera oss på det vi kan påver-
ka och göra det bästa av situationen.

Styrelsen 2020 

Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare
Shauna Mae Adams, kassör
Luciano Macri, vice ordförande
Anwar Dehkani, ledamot
Li Min Hua Terseaus, ledamot
Mikael Pettersson, ledamot
Mathias Sandström, suppleant

Valberedning: Tord Nilsson

Den 10 januari 2022

Peder Finnsiö,
Ordförande
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Svenska  
MMA-förbundet
Styrelsen
Ordförande: Babak Ashti
Vice ordförande: Kevin Sataki
Kassör: Andreas Waldahl
Sekreterare: Lovisa Konradsson
Ledamot: Iman Darabi
Ledamot: Madeleine Fagerlind
Suppleant: Pannie Kianzad
Suppleant: Robert Nyström

Ordförande har ordet
Svensk MMA växer och det syns tydligt bland annat via rekordmånga svenska 
MMA-organisationer som arrangerar tävlingar i Sverige, nya föreningar som ansluts 
till förbundet, och att svenska atleter, både amatör och proffs skördar titlar och tävlar 
framgångsrikt internationellt. I takt med detta måste även Svenska MMA-förbundet 
fortsätta utvecklas för att kunna bemöta de behov och utmaningar som finns i nuläget.

Det finns stor utvecklingspotential i förbundet men initialt behöver vi bygga grunden 
och arbeta med fundamentala frågor. Därmed har jag propagerat väldigt mycket för 
demokrati, transparens och öppen kommunikation. Dessa elementära aspekter skall 
vara självklara fundament för ett hälsosamt idrottsförbund.

Det har varit ett tufft år men trots det har vi i styrelsen åstadkommit ovanligt mycket 
och 2021/2022 har förmodligen varit förbundets bästa och hälsosammaste år hittills. 
Detta ur många parametrar där vissa presenteras vidare i denna verksamhetsberät-
telse och andra går att läsa om i protokoll på www.smmaf.se. 

Under det gångna året har styrelsen arbetat strategiskt med att utveckla svensk 
MMA och även fokuserat på uppdragen i verksamhetsplanen som föreskrevs styrel-
sen av årsstämman.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Sammanfattning
För transparens och öppenhet är det viktigt att belysa både negativa och positiva 
aspekter.

2021 var ett tufft år för svensk MMA på grund av pandemin men dock bättre än 
tidigare pandemi-år. Den nya ordföranden fick ingen överlämning av den gamla ord-
föranden vilket försvårade arbetet för styrelsen avsevärt. Tyvärr har de tre nyckelper-
sonerna i förbundet, förra ordförande, förra ordföranden i domarkommittén, och den 
förra kassören alla raderat sina förbundsmejl som de haft tillgång till. Den förra ordfö-
randen anmälde en händelse som ägde rum på en förening i Göteborg som en illegal 
match till Länsstyrelsen strax innan han avgick. Detta gjordes på ett felaktigt sätt då 
beslutet fattades av honom själv utan hela styrelsens inblandning eller vetskap, utan 
att utreda ärendet, eller kontakta föreningen i fråga. Genom denna handling riskerade 
han förbundets tillstånd och riskerade att försätta all svensk kampsport i fara. Det-
ta är en mycket allvarlig händelse som upptog de första två månaderna av den nya 
styrelsens arbete som fick göra om allt från grunden och utreda situationen grundligt. 
Resultatet av utredningen påvisade att det inte rörde sig om en illegal match och allt 
har kommunicerats till Länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen. Ärendet är inte 
avgjort och förbundet inväntar fortfarande Kampsportsdelegationens beslut. Dess-
utom har en internutredning kring den förra ordförandens agerande inletts och är 
pågående i skrivande stund.

Tidigare års styrelser lämnade efter sig en väldigt negativ ekonomisk situation med 
stora skulder. Internutredning har inletts för att granska tidigare års hantering av 
ekonomin för att förstå varför förbundet drabbades av ett så stort negativt resultat 
samt vilka personer som var ansvariga. Utredningen är omfattande och pågående i 
skrivande stund.

Styrelsen har uppmärksammat stor ökning av illegala matcher och tävlingar i Sverige 
som påverkar all svensk kampsport negativt. Förbundet har föregått med gott exem-
pel genom kraftigt avståndstagande till dessa företeelser och deras influenser i vår 
idrott genom att bland annat polisanmäla samt införa ny förbunds-policy. SMMAF
vill visa tydligt att vi tar vårt ansvar och vi hoppas att andra förbund också gör det.

Det har pågått en del interna konflikter mellan några styrelseledamöter som påverkat 
styrelsens arbete. Det är även ett fortsatt problem att personer som åtagit sig upp-
drag i förbundet inte vill eller har möjlighet att utföra arbete och lägga ner faktiskt 
arbetstid. Detta resulterar i högre arbetsbelastning på de personer som utför ett
arbete. Trots ovan nämnda aspekter har styrelsen åstadkommit mer än någonsin 
tidigare och trots rådande förutsättningar kommer 2021/2022 vara det sundaste och 
hälsosammaste året för SMMAF. Målet har varit att förbundet ska stå för sunda vär-
deringar vars primära uppgift är att arbeta för sina medlemmar, föreningar, idrottare, 
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motionärer, proffs, amatörer med flera. Styrelsen har haft fler möten än tidigare och 
kommunicerat mer flitigt internt. Styrelsen har propagerat öppen kommunikation och 
uppmanat alla att komma till tals och utrycka sina åsikter. Styrelsen har stramat åt 
alla utgifter för att kunna betala tillbaka så mycket som möjligt av förbundets skulder 
och för att få rätsida på förbundets negativa ekonomi. Som utfallet påvisar i skrivan-
de stund kommer detta resultera i att förbundet med största sannolikhet kommer 
kunna betala tillbaka hela skulden och även visa svarta siffror för första gången se-
dan många år tillbaka. Styrelsen har ansökt om flera ekonomiska stöd från Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet. Styrelsen blev även beviljad 
återstartsstöd motsvarande 690 000 kr som ska gå till gratis tvådagarsläger för barn 
och ungdomar under sportlovet 2022 på fyra olika orter i Sverige. Digitala mark-
nadsföringskampanjer för att locka nya medlemmar till MMA har gjorts. Stöttning 
av föreningar som arrangerar liga- och SM-tävlingar ekonomiskt och organisatoriskt 
och se till att det ska vara gratis för medlemmar att delta på dessa tävlingar. Stötta 
landslaget och våra atleter med ekonomisk kompensation.

SMMAF:s hemsida var i stort behov av utveckling och uppdatering då många funktio-
ner hade slutat fungera och var på gränsen att krascha. Styrelsen initierade ett sam-
arbete med en ny webbyrå som precis färdigställt arbetet med att utveckla hemsidan 
som nu är fullt funktionell. Styrelsen har haft fokus på att utveckla det mest nödvän-
diga och valt att förbättra design i steg två för att hålla ner kostnader.

Styrelsen har initierat ett samarbete med ett företag inom gig-ekonomi så att för-
bundets funktionärer och tävlande som har behov av att fakturera men som saknar 
företag, nu kan fakturera tredje part via Gigger.

Vårt svenska landslag fortsätter att prestera bra och erövrade tre guld-, ett silver- 
och fem bronsmedaljer i samband med IMMAF World Cup Prag 2021. I skrivande 
stund förbereder sig atleterna för IMMAF World Championships 2021 som går av 
stapeln 24-29 jan 2022. Styrelsen fick in Jabb.se som sponsor och de kommer att 
förse landslagsteamet med nya landslagskläder.

Verksamhetsplan från förbundsstämman 2021
Styrelsen har även arbetat med punkterna i verksamhetsplanen som antogs på års-
stämman enligt nedan.

Ökande intäkter – kontroll på kostnader

Styrelsen har tagit full kontroll över förbundets ekonomi, skapat möjligheter för att 
betala av samtliga skulder, fått rätsida på förbundets ekonomi, och dessutom skapat 
nya förutsättningar för svensk MMA.
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Kärnverksamhet:

•  Sanktionera tävlingar

Förbundet har sanktionerat flertalet tävlingar under året.

•  Arrangera MMA-ligan

Förbundet har arrangerat liga-tävlingar tillsammans med medlemsföreningar.

•  Se över och arrangera instruktörsutbildningar

Förbundet har haft samtal med en aktör kring instruktörsutbildningar och godkände 
deras förslag. Aktören åtog sig uppdraget att initiera den första utbildningen i höstas 
men strax innan startdatum meddelade aktören att denne inte har möjlighet. Förbun-
det initierade samtal med två nya aktörer och samtalen fortgår i skrivande stund.

•  Se över och arrangera domarutbildningar

Förbundet har haft samtal med en aktör kring domarutbildningar och godkände 
deras förslag. Aktören bestämde sig för att inte gå vidare med dessa utbildningar. 
Förbundet har initierat samtal kring hur detta ska lösas på bästa sätt då det finns ett 
stort behov.

•  Supportera landslaget

Förbundet har träffat landslaget och hört vilka behov som finns. Bland annat har sty-
relsen ordnat med landslagskläder via en sponsor och även fått in ekonomisk kom-
pensation motsvarande 200 000 kr via återstartsstöd.

Ökad medial täckning

Förbundet har rekryterat en kommunikatör som arbetar med förbundets kommunika-
tionskanaler som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier med mera. Styrelsen och 
kommunikatören har framtagit en kommunikationsplan som resulterat i större medial 
närvaro än någonsin tidigare. Förbundet har även ett fortsatt samarbete med Tsuba 
Media som producerar och sänder förbundets liga-tävlingar och SM.

Ökade möjligheter till att tävla
Förbundet tog bort anmälningsavgiften till liga-tävlingar och SM för att det ska vara 
helt gratis för medlemmar att tävla. Förbundet har även stöttat föreningar som  
arrangerar liga-tävlingar och SM med ekonomisk kompensation som täcker deras 
kostnader. Detta har varit möjligt via återstartsstödet från Svenska Budo &
Kampsportsförbundet och Riksidrottsförbundet.
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Pandemin

Förbundet har informerat medlemsföreningar och arrangörer av tävlingar om Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer samt Regeringsbeslut.

Fler aktiva i förbundet

Förbundet har allokerat en marknadsföringsbudget för digitala marknadsföringskam-
panjer för att locka nya medlemmar till förbundet.

Förbundets och styrelsens övriga arbete och engagemang går att följa via protokoll 
på www.smmaf.se.

/Styrelsen SMMAF
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Svenska  
Muay Thaiförbundet
Styrelse
Niclas Nilsson – Ordförande
Nicole Kaiser – Vice Ordförande 
Ana Seldes Persson – Kassör 
Fredrik Johnson – Ledamot
Livia Nygaard Malmborg – Sekreterare
Clara Wetzelmayr – Ledamot
Rasmus Svensson – Ledamot
Patrick Thomsen – Ledamot 
Göte Östby – Ledamot 
Ewin Ates – Suppleant
Jakob Lundberg – Suppleant
Anders Åkesson – Suppleant
Rahima Ortac – Suppleant

Covid-19 
Det går knappast att nämna 2021 utan att beröra pandemin som till stora delar på-
verkade samhället och även idrotten i betydande omfattning. För thaiboxningens del 
har det inneburit många anpassningar till olika rekommendationer och råd från våra 
myndigheter. 

Årsmötet genomfördes digitalt och trots vissa tekniska problem inledningsvis kunde 
vi genomföra ett årsmöte utan större svårigheter. 

Under året som gått valde flera föreningar att helt pausa sin verksamhet för att på 
så sätt bidra till minskad smittspridning. Andra valde att hålla öppet men anpassade 
sig genom utomhusträning, ingen kroppskontakt, färre deltagare i grupperna, utökad 
städning i lokalerna och krav på egen utrustning. 

Sedermera infördes begränsningar för publik vid tävlingar. För att stötta har förbundet 
varit behjälpligt och täckt delar av kostnaden för de föreningar som valt att genomföra 
tävlingar utan publik. Detta bidrog till att ett antal tävlingar trots allt kunde genomföras 
under året trots restriktioner avseende publik och antal deltagare på arrangemang.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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Svenska mästerskapen seniorer
Årets SM hölls i Göteborg i slutet av maj och totalt genomfördes det 60 matcher 
under de tre dagarna som arrangemanget pågick. Mästerskapet genomfördes utan 
publik och med testning av samtliga inblandade, såväl tävlande som coacher och 
funktionärer, inför varje tävlingsdag. De totalt 85 deltagarna var fördelade med 53 
tävlande på herrsidan och 32 tävlande  på damsidan. Arrangemanget resulterade i 
totalt sjutton nya svenska mästare varav nio på damsidan och åtta på herrsidan för 
seniorerna.

Årets svenska mästare efter viktklass 

Senior Dam

45 kg   Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym 
48 kg  Sofia Holmer, Odenplan Fightgym
51 kg Johanna Persson, Gävle Stand-up fighting 
54 kg Moa Carlsson, Halmstad Muaythai 
57 kg Patricia Axling, Odenplan Fightgym 
60 kg Ewin Ates, Öresund Muaythai
63,5 kg Erica Björnestrand, Öresund Muaythai 
67 kg Emma Stonegård, Impact Kampsportcenter 
71 kg Angela Mamic, Öresund Muaythai 

Senior Herr

57 kg Javad Vahid Rezah, Fighter centre IF 
60 kg Nicholas Bryant, Göteborgs Muaythai 
63,5 kg Linus Bylander, Borås Fightgym 
67 kg Kim Falk, Drakstadens kampsportsklubb 
71 kg Jonathan Larsson, Tullinge MT 
75 kg Anton Sjöqvist, Tullinge Muaythai 
81 kg Marcus Sundin Liljedorff, Halmstad Muaythai 
86 kg Anton Wall, Halmstad Muaythai 

Svenska mästerskapen juniorer
Årets tävling för juniorerna genomfördes i Varberg och totalt 80 tävlande var anmäl-
da i de olika viktklasserna, vilket med tanke på helt pausad tävlingsverksamhet för 
ungdomar under en period får ses som ett bra underlag under årets tävling. 

Junior Dam

51 kg Alexia Olsen, Stockholm Kampsport
57 kg Wilma Alakangas SJökvist, Tullinge Muaythai
60 kg Zhara Al Mougrabi, Redline
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Junior Herr

54 kg  Teo Kuronovski, 
 Malmö Muaythai
57 kg Anas Elou, Tranås Muaythai
60 kg Mike Larsen, 
 Varbergs thaiboxningsklubb
63,5 kg Amir Al Dakka, 
 Malmö Muaythai
67 kg Alexander Varga, 
 Halmstad Muaythai
71 kg Loke Kristen, Malmö Muaythai
75 kg Mark Kurji, Redline 

IFMA U-21 

I samband med svenska mästerskapen för juniorer genomfördes en IFMA-turnering 
med åldersgruppen 18-21 år. Turneringen är tänkt att fortsätta genomföras för att 
få våra yngre aktiva tävlande att kunna fortsätta tävla efter att man fyllt 18 år men 
kanske inte känner sig redo för senior-SM utan vill få möjlighet att tävla mot jämnåri-
ga i turneringsform för att på sikt kunna ställa upp i senior-SM. 

U-21

63,5 kg Isac Hedman, Frontier Muaythai
67 kg  Liam Göransson, Varbergs thaiboxningsklubb
75 kg Audira Mhamutovic, Fit For Fight
86 kg Abdurrahmaam Mohammed Noor, Real Fighter

Senior-VM i Bangkok
Inför årets VM genomfördes ett landslagsläger i Malmö i november med fokus på 
clinch och sparring samt genomgång med landslagsledningen inför den kommande 
turneringen. 

Årets VM genomfördes i Bangkok under december och även detta mästerskap kanta-
des av en hel del anpassning utifrån den pågående pandemin. Karantän vid ankomst 
samt daglig testning av deltagare, coacher och funktionärer inför varje tävlingsdag 
var bara några av de vidtagna åtgärderna. Även de aktivas resa till VM kantades 
av anpassningar och förändringar; bland annat byttes den tilltänkta tävlingsorten i 
Phuket ut mot Bangkok kort inpå avresa. Oaktat vilket, under rådande omständig-
heter blev det trots allt ett lyckat arrangemang. Resultatmässigt fick Sverige med sig 
åtta medaljer hem där samtliga valörer fanns med på listan. Ett gott resultat av våra 
duktiga fighters!

Foto: Truls B
ärg
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Medaljörer i VM

Ewin Ates  VM-guld -60 kg
Camilla Danielsson VM-silver -45 kg
Giang Hoang   VM-brons -54 kg
Patricia Axling  VM-brons -57 kg
Erica Björnestrand  VM-brons -63.5 kg
Angela Mamic  VM-brons -71 kg

Zahra Al-Mougrabi  VM-silver -60 kg (junior)
Anton Wall  VM-brons -86 kg (U-23)

Domarutbildning och regelförändringar
Under året har en arbetsgrupp arbetat med en genomgång av regelverket för diplom-
boxning där fler kategorier inrättas för att i åldersgruppen under junior kunna tillåta 
hårdare kontakt mot kroppen. I vissa av kategorierna tas slag mot huvudet helt bort 
enligt gruppens förslag. I nuläget ligger förslaget hos det medicinska rådet för be-
dömning. 

Under november genomfördes det även en domarutbildning i Göteborg där ett trettio-
tal deltagare utbildades till domare under ledning av Fredrik Johnson.

Ungdomsläger
I oktober arrangerades ett ungdomsläger på Bosön i Stockholm. Ett fyrtiotal ungdo-
mar från hela Sverige deltog. Åldersgrupperna som var representerade var mellan 13 
– 17 år och en jämn fördelning mellan könen. 

På schemat fanns det föreläsning inom kost av förbundsläkaren Sofia Göthe där 
bland annat vikten av att inte vätskebanta inför tävling framhölls. Patricia Axling höll 
i en inspirationsföreläsning och Sofia Olofsson respektive Poonnasit Kambung ge-
nomförde ett antal träningspass med ungdomarna under helgen. 

Tränarutbildningar
Under hösten genomfördes en tränarutbildning i Sundsvall med ett tjugotal tränare. 
Under helgen genomfördes steg 1 och steg 2 i tränarutbildningen, vilken även kom-
pletterades med domarutbildningen.
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Övrigt
Under året har Muaythai som idrott blivit upptagen i den olympiska familjen och 
erkända av den Internationella Olympiska Kommittén vilket offentliggjordes vid den 
138:e IOC-sessionen i Tokyo i juli. Förbundet har haft kontakter under hösten med 
den Svenska Olympiska Kommittén och ett inledande möte är inplanerat under 
januari 2022. 

Styrelsen har även arbetet med en krisplan under hösten 2021 vilken förväntas vara 
klar under våren 2022. 

Niclas Nilsson
Ordförande Svenska Muaythaiförbundet 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Svenska Shorinji 
Kempoförbundet
Ordförandes inledning
Styrelsen har arbetat med att se över våra administrativa rutiner 
och regler i syfte att förnya och förenkla för föreningar. Hemsidan 
och Facebook är våra främsta mediaplattformar som vi jobbar 
med att hålla aktuella. Förbundet har stött de evenemang som har 
hållits under året, ett instruktörsläger och SM. 

Vi insåg i slutet av 2020 att det skulle bli svårt att genomföra sto-
ra läger så vi fick skjuta på våra planer för ett 50-års jubileumslä-
ger igen. Men vi ger inte upp, en lokal har bokats för eventet i maj 
2022, vi hoppas att pandemin inte stoppar oss igen. 

Trots pandemin shar flera av våra klubbar kämpat på med träningen och tagit in nya 
medlemmar vilket har varit positivt. Det är svårt att hålla avstånd när man tränar en 
självförsvarsart som denna men alla har gjort sitt bästa för att följa de direktiv som har 
funnits under året. 

Vårt huvudkontor i Japan har hållit regelbundna online-läger som har varit mycket upp-
skattade av medlemmar över hela världen där en hel del svenskar har deltagit under året. 
Den ökade spridningen i slutet av 2021 känns oroande för vår verksamhet men vi hoppas 
ändå att kunna komma igång med träningen på ett bra och säkert sätt under 2022 så att 
våra medlemmar kan utvecklas inom vår art samt ge möjlighet till nya att prova på.

Leif Kekonius, ordförande

Foto: Kenneth S Ishii
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Läger
På hösten hölls Svenska Shorinji Kem-
po-förbundets Seniora Instruktörsutbild-
ning, ibland kallat Master Seminar, ett 
tillfälle för våra högre graderade att byta 
ideér, utvecklas och träna tillsammans.

Denna gång  började vi med domarut-
bildning. Vi tränade på att bedöma embu 
och analyserade domarnas omdömen 
samtidigt som våra embu-par fick åter-
koppling. Under dagen studerades även 
några av de mer komplexa teknikerna till 
4 och 5 dan.

Karlstad Shibu höll under året ett an-
tal träningstillfällen dit alla klubbar var 
inbjudna. 

Foto: Leif Kekonius

Landslaget
Första halvan av året påminde alldeles för mycket om förra året då samlingar inte var 
möjligt. Det gjordes försök att ta igen det så fort restriktionerna började lätta och vi 
kunde börja ses igen. 

Från september och framåt höll vi flertalet öppna samlingar enbart med fokus på 
embu, där alla som ville träna embu var välkomna att vara med. Vi fick möjlighet att 
testa det vi tränat på vid SM i november. Det var då flera nya och duktiga par med, 
varav vi hoppas att flera av dem är med och satsar mot nästa stora mål vilket är EM i 
Frankrike 1-4 juli 2022. 

Vi ser fram emot en aktiv vår med mycket embu.

Tävlingar
Årets SM-tävling gick av stapeln i Brommas regi den 13:e november. Vi hade fullt i 
nästan alla klasser. Det var tävling i både tandoku embu (ensamform) och kumi embu 
(parform). SM-tävlingarna sändes online då vi inte kunde ta emot besökare i den hall 
vi hade. 
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Resultat i SM

Kumi embu Yudansha

1  Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu och Hanna Svedberg, Sthlm Södra Shibu
2  Lovisa Johnsson, Sthlm Södra Shibu och Lotta Wersäll, Sthlm Södra Shibu

Kumi embu Kyukenshi senior

1  Liam Callaghan, Sthlm Södra Shibu och Moa Skan, Sthlm Södra Shibu
2  Amanda Höök-Medina, Karlstad Shibu och Johan Uhlander, Karlstad Shibu
3  Ning Bark, Bromma Shibu och Miguel Benitez, Bromma Shibu

Tandoku embu Yudansha

1  Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2  Rickard Andersson, Bromma Shibu
3  Hanna Svedberg, Sthlm Södra Shibu

Tandoku embu kyukenshi

1  Erik Edström, Bromma Shibu
2  Amanda Höök-Medina, Karlstad Shibu
3  Ning Bark, Bromma Shibu

Resultat i Junior-SM

Kumi embu kyukenshi junior

1  Thea Mikkelsen, Bromma Shibu och Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2  Hanna Björklund, Göteborg Shibu och Rebecca Berggren, Göteborg Shibu
3  Love Emilsson, Wilma Nilsson och Arsin Al-Hag

Tandoku embu junior

1  Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2  Hanna Björklund, Göteborg Shibu
3  Rebecca Berggren, Göteborg Shibu

Dangraderingar
1 gradering har genomförts under året.

Shokenshi 2 dan, Fredrik Dunderberg, Stockholm Södra Shibu
Shokenshi 2 dan, Fredrik Eriksson, Stockholm Södra Shibu
Junkenshi 1 dan, Odilon Tilly-Sardou, Stockholm Södra Shibu
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Övrigt
Föreningarna Stockholm Norra och Stockholm Östra har haft ett väldigt lågt antal 
medlemmar som tränar och har därför pausat verksamheterna tills vidare.  

Styrelse
Det finns för närvarande elva Shorinji Kempoföreningar i Sverige. Under verksamhets-
året har dessa föreningar representerats i Shorinji Kempoförbundet enligt följande: 

Ordförande: Leif Kekonius, Bromma Shibu
Vice ordförande: Alexander Tilly, Stockholm Södra Shibu, avgick under hösten.
Sekreterare: Lotta Wersäll, Stockholm Södra Shibu
Kassör: Stefan Jönsson Levin, Visby Shibu
Ledamot: Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
Suppleant: Kenneth Ishii, Stockholm Södra Shibu, tog över som vice ordförande 
under hösten.
Suppleant: Mattias Wallén, Stockholm Norra Shibu

Valberedningen har varit Christer Enfors, Karlstad Shibu (sammankallande) Pontus 
Haglund, Stockholm Södra Shibu och Anders Pettersson, Karlstad Shibu

Styrelsen har huvudsakligen arbetat med diskussioner och beslut via digitala möten 
och e-post. 

Internationellt arbete
Förbundet representeras av Alexander Tilly i WSKO Council genom rollen som WSKO 
Councilor. Förbundets landsrepresentant är Anders Pettersson.

Leif Kekonius
Ordförande Svenska Shorinji Kempoförbundet 
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Svenska Submission 
Wrestlingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

2021 var ett omtumlande år för alla idrotter och inte desto mindre för svensk sub-
mission wrestling med tanke på Covid-19. Vi har under året sett omställningar och 
anpassningar för att medlemsföreningarna ska ha kunnat bibehålla sina medlemmar 
och kunnat genomföra träningspass. 

På tävlingsfronten har vi under första det halvåret inte genomfört några tävlingar 
alls.

Under andra halvåret kom RF med lättnader och tävlingar kunde åter hållas med 
restriktioner om maxantal deltagare och utökade hälsokontroller. Först ut var Gävle, 
Nyköping, därefter Handen (Stockholm) och avslutningsvis Göteborg. Föregående års 
ligafinal gick av stapeln i samband med ligans start i Gävle då pandemin satte stopp 
för tävlingar under 2020:s slut samt det första halvåret in i 2021.

SSWL
Ligan arrangerades under fyra tillfällen istället för det sedvanliga tio tillfällen. Ligan 
hade i stort fler tävlanden än något tidigare år.

Styrelsen fick ställa om och ändra många rutiner för att ens kunna genomföra de fyra 
deltävlingar som arrangerades. Med publikförbud, maxantaldeltagare och hälsokon-
troller. Årets ligafinal blev ett lyckat samarrangemang tillsammans med www.tawk.se 
där sporter som Allstyle, taekwondo, wushu Kung Fu och submission wrestling sam-
lades för att tävla och visa upp sina sporter. Finalerna hölls i Fryshuset och publik-
intresset var stort.

Nationella tävlingar
Förbundet har under det gångna året sanktionerat endast fyra nationella tävlingar 
detta mot bakgrund av de restriktioner som Covid-19 har medfört.

SM
Årets SM genomfördes i oktober i Göteborg där även junior-SM hölls. Tävlingarna 
blev lyckade även om förbundet hoppats på fler deltagare.
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Utbildningar/domarseminarier
I samband med SSWF junior-grappling höll förbundet ett domarseminarium för sex 
domare som alla examinerades med diplom och utfört praktiskt prov. Seminariet be-
stod av två delar: en teoretisk del om två timmar och ett praktiskt prov om utförande 
på tävling.

Juniorsatsningen
Juniorerna är ett prioriterat område för förbundet. Att satsa på juniorerna är att satsa 
på sportens framtida tillväxt. Förbundet har under åren 2020/2021 utformat ett pro-
jekt med namnet SSWF Junior Grappling. Förbundet hade en provtävling i Norrköping 
i februari 2020 där många juniorer deltog. Vidare har projektledaren Daniel Bäckefelt 
utvecklat en digital regelbok med illustrerande bilder över systemets regelverk. Detta 
för att utveckla tillgängligheten och förståelsen över systemet. Förbundet har fortsätt 
med denna satsning även under 2021. Första tävlingen för 2021 arrangerades i juli 
och andra tävlingen i september.

Många juniorer är nu aktiva i svensk submission wrestling och förbundet står nu inför 
möjligheten att utveckla och revidera tävlingsformerna för framtida juniorsatsningar. 
Fler tävlingskategorier i ligan om nybörjare och fortsättare samt utökade viktklasser 
och minskade åldersspann kommer att successivt införas där deltagarantalet gör det 
möjligt.

Under år 2021 genomfördes även junior-SM, då 2020 års juniordeltagande på årets 
ligatävlingar gjorde att vi såg detta som en utvecklingsmöjlighet.

Foto: Kenth N
orberg
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Svenska 
Taidoförbundet
Under 2021 kunde träningar och tävlingar äntligen börja återupptas efter Covid-19 
och efter sommaren började taidoaktiviter i fysisk form att utföras. Göteborgs taido-
klubb tillsammans med Vänersborgs taidoklubb arrangerade ett Sverigeläger, det har 
hållits utbildningar, träningsläger med mera. En del av aktivi teterna redovisas nedan.

Tävlingar som våra medlemmar deltog i
Juli:   Swedish Online Taido Tournament
November:  SM, Riksmästerskap, Strömstad
December:  TAJK

Läger, träffar och utbildningar
Juli:   Swedish Online Taido Tournament
September:  Klubbarnas utvecklingsträff (KUT), Uddevalla
Oktober:  Sverigel ger och domarseminarium, Vänersborg
November:  Läger med Lars Larm, Jesper Olsson och Malin Avenuis, Stenungsund

Foto: Em
elie R

oos

Sverigeläger i Vänersborg, 
22–24 oktober 2020. 
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Svenska mästare i Taido 2021
Hokei damer: Embla Högberg, Taidoklubben Sensu Dojo
Jissen damer: Wilma Samuelsson, Uddevalla Taidoklubb
Hokei herrar: Oskar Sjöberg, Taidoklubben Sensu Dojo
Jissen herrar: Oskar Sjöberg, Taidoklubben Sensu Dojo
Lagjissen mix: Uddevalla Taidoklubb (Johannes Rönnborg, Wilma Samuelsson)
Laghokei mix: Taidoklubben Sensu Dojo (Embla Högberg, Oskar Sjöberg, 
Thea Larsson)

Graderingar
Därutöver har ett stort antal graderingar utförts i klubbarnas regi under året.

Landslaget 2021
Under året har Björn Sjöberg och Stefan Nilsson varit landslagstränare och Stefan 
Agnvall förbundskapten. Landslagsmedlemmarna bestod av: Emelie Roos, Oskar 
Sjöberg, Hans Sanell, Moa Celander, Johannes Rönnborg, Wilma Samuelsson, Thea 
Larsson, Rickard Dahl, Ellen Danielsson, Irshad Naziri, Embla Högberg, Patrik Pers-
son, Daniel Andersson, Harald Roessner, Johannes Björkhem och Oscar Björkhem.

Landslaget har haft träningsläger samt fysträffar på Bosön med Svenska Budo- & 
Kampsportsförbundet (SB&K).

Barnkommittén
I de flesta av våra klubbar är barnträningen en väl etablerad del av verksamheten, 
som är självgående i förhållande till barnkommittén. Kommittén, som letts av Eddie 
Herlin, har under året arbetat med att skissa fram en gemensam matrikel, nya kobos 
och nya fixerade hokei för barn.

Tävlings- & Domarkommittén
Maj:   I maj hade domarna ett möte med Frank Ericsson, Kungälvs 
  Taidoklubb, som 2021 har tagit över som ny domaransvarig för 
  Tävlings- & Domarkommittén.

Juli:   Swedish Online Taido Tournament, en tävling via webben, där 
  domarna fick sitta och döma förfilmad hokei.

Oktober:  Under Sverigelägret i oktober hade domarkommittén en fysisk 
  träff där domarna diskuterade bedömning av hokei med utgångspunkt 
  från tävlingen Swedish Online Taido Tournament som utfördes via 
  webben. Även filmklipp från Japan diskuterades och bedömning 
  övades, en actionkamera användes på domarna för att få film till 
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  utbildning av domare. Det övades och diskuterades även bedömning  
  av jissen med filmsekvenser från Japan. Ett pass utfördes där domarna 
  fick utöva domartecken och där de även filmades för att sedan 
  studera hur de utför tecknen. Efter detta utfördes ett domarmöte där 
  budget för 2022 diskuterades och vilka behov som finns för utveckling 
  av domare.

  Löpande pågår uppdatering för aktualisering av domarlistan.

November:  I samarbete med Strömstads Taidoklubb genomfördes SM och 
  Riksmästerskapet under överinseende av Maria Jacobsson, som under  
  2021 åter har blivit tävlingsansvarig i Tävlings- & Domarkommittén.

Styrelsen
Styrelsen har haft tre styrelsemöten och tre arbetsmöten under året. Under året har, 
förutom rutinärenden, fokus varit på projekt Återstart (efter Covid-19) som klubbar-
na informerades om på KUT, projekt Återstart är nu påbörjat under hösten med fyra 
föreningar. Vidare har utbildningar inom projekt Återstart och MotorIQ planerats och 
dessa kommer att starta nästa år i Uddevalla samt i Örebro. En likabehandlingsplan 
för förbundet och förbundets medlemmar har påbörjats och är nästan färdigställd. 

Svenska Taidoförbundets styrelse har under 2020 bestått av:

Linda Åhs, ordförande
Hannah Kanjah, vice ordförande
Lennart Dahl, kassör
Maria Samuelsson, ledamot
Henrik Johansson, ledamot
Håkan Karlsson, suppleant
Zakaria Magdher, suppleant
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TEL: +46 (0)8-714 88 70     ̵    E-MAIL: info@budokampsport.se
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm     ̵    www.budokampsport.se


