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FÖRORD
Vi har lagt 2022 bland handlingarna, och när ni läser den här texten har vi kommit 
in en bit på det nya året. 2022 blev händelserikt. Det kan påpekas att vi åter kunde 
träna och tävla utan pandemirestriktioner och utifrån min synvinkel såg jag tydligt 
hur idrotten återvände med glädje och värme till våra föreningar under året.
 När jag ges möjlighet att blicka tillbaka på år så här slår det mig alltid vilken 
otrolig kraft det finns inom våra idrotter och våra medlemmar. Vi är fantastiska 
på att vinna mästerskapsmedaljer och vi är minst lika bra, om inte bättre, på att 
skapa ett livslångt mervärde för alla de som söker sig till föreningar hos oss. 
 2022 inledde och genomförde SB&K också en rad olika satsningar. Vi har ex-
empelvis en ny logga och en ny grafisk profil, som lanserades under våren. Vi har 
även tagit fram och lanserat en anläggningsguide.
 Det stora förflyttningsarbetet under året handlade om att vi ville ta fram en 
ny vision och en ny värdegrund. Arbetet initierades och förbereddes hos kansliet 
och förbundsstyrelsen. Det mynnade sedan ut i en Förbundskonferens på Bosön 
under hösten, där underförbund och distrikt fick jobba vidare med visionen och 
värdegrunden.
 Senare på hösten skickade vi ut en remiss till våra föreningar med förslag på 
vision och värdegrund, som sedan kunde lanseras i december.
 Och på tal om nytt. Visst märker ni att vi har lite annat upplägg på verksam-
hetsberättelsen? Under året har SB&K startat en hållbarhetssatsning. Metoden vi 
använder kallas GRI och arbetet har letts av vår vice ordförande Patrik Asplund. 
Tanken är förstås att göra förbundet mer hållbart över tid.
 Vi siktar vidare mot nya höjder för 2023 och jag har all anledning att tro, och 
i de flesta fall vet jag redan på förhand, att vi alla kommer att ha det riktigt skoj 
ihop ännu ett år.

Med varma idrottshälsningar

Fredrik Gundmark
Ordförande,  
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
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Som vi berättade i förra veckan på-
går arbetet med att ta fram en ny 
grafisk profil för Svenska Budo & 

Kampsportsförbundet. Detta då den tidi-
gare profilen från 2009 har varit i behov 
av en uppdatering.

– Vi eftersträvar en logotyp som är 
lättare att använda i både digitala sam-
manhang och på trycksaker. Men som 
samtidigt slår vakt om förbundets långa 
tradition, har SB&K:s ordförande Fredrik 
Gundmark tidigare sagt.

Idag har det blivit dags att offentlig-
göra den nya logotypen, som syns här 
bredvid. Den är framtagen av reklam-
byrån Graphera i Stockholm.

Johanna Bjuhr Escalante är Art  
Director på byrån och den som har lett 
arbetet.

– Det här uppdraget har legat mig 
varmt om hjärtat. Jag är ju gammal 
kampsportare själv och har tränat i 
många år, bland annat karate, aikido, 
iaido och kickboxning. Jag vill bidra till  

Förbundets nya logo-
typ och grafiska profil
Den nya symbolen ska vara stark men också  
kännas inkluderande. Tre kronor och tsuban är 
kvar men mer färg har tillförts än vad tidigare  
versioner haft.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 16 MARS 2022 · TEXT MATS LILJA/SARA WIGGBERG

att bygga ett starkt varumärke för budo 
och kampsport, säger hon.

Läs hela artikeln här: www.budo-
kampsport.se/2022/03/16/har-ar-forbun-
dets-nya-logotyp 

Ny grafisk profil

Under året har också en ny grafisk profil 
för Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
lanserats.

Profilen finns att ta del av på en  
undersida på hemsidan: www.budo-
kampsport.se/forbund/grafiskprofil

.

PROFIL
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SB&K:s nya vision  
och värdegrund
SB&K har tagit fram en ny vision och värdegrund. 
Symbolen blir ett hjärta framtaget av Ida Brogren.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 21 DECEMBER 2022 · TEXT JONATHAN BROBERG

Jag tycker visionen och värdegrunden 
signalerar mycket av det vår idrott 
står för, säger Svenska Budo  

      & Kampsportsförbundets ordförande  

Fredrik Gundmark till budokampsport.se.
Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
har en ny vision och värdegrund. 

Den nya visionen lyder:

Svensk budo & kampsport
– hjärta i samhället

Vi vill vara en central del i samhället såsom 
hjärtat är en central del av människan.

VISION
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SB&K:s ordförande Fredrik Gundmark sä-
ger så här om visionen och värdegrunden.

– Jag tycker visionen och värdegrun-
den ligger i linje med vad många av våra 
föreningar redan engagerar sig i. Våra 
idrotter innehåller mycket filosofier och 
tankar som sträcker sig långt utanför trä-
nings- eller tävlingsytan. Det är något vi 
inte ska ta för givet, men något vi verkli-
gen vill värna om. Jag tycker visionen och 
värdegrunden signalerar mycket av det 
vår idrott står för.

Värdegrund:

Starkt hjärta 

Vårt hjärta slår för engagemang, 
kämpavilja och självkontroll där 
alla har möjlighet till utveckling.

Varmt hjärta 

Vårt hjärta slår för en trygg idrott 
där vi bemöter varandra med 
ömsesidig omsorg och visar tillit, 
empati och vänskap.

Öppet hjärta

Vårt hjärta slår för öppen mång-
fald genom en inkluderande, jämlik 
och jämställd idrott.

SB&K:s nya vision och värdegrund fast-
slogs av förbundsstyrelsen i december 
2022. Visionen och värdegrunden har 
arbetats fram i samarbete med underför-
bund och distrikt, och varit på remiss hos 
föreningarna.

På undersidan ”SB&K vill” finns  
visionen och värdegrunden i sin helhet: 
www.budokampsport.se/forbund/visio-
nochvardegrund

”Jag tycker visionen och 
värdegrunden ligger i 
linje med vad många av 
våra föreningar redan 
engagerar sig i. Våra 
idrotter innehåller mycket 
filosofier och tankar 
som sträcker sig långt 
utanför tränings- eller 
tävlingsytan.”
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Premiär för  
Anläggningsguiden
Ny publikation på 84 sidor om våra idrotter  
och vad de behöver för sin träning. Dessutom  
en genomgång av en rad ytterligare lokal- och  
anläggningsfrågor.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 26 DECEMBER 2022 · TEXT MATS LILJA · ILLUSTRATION IDA BROGREN

Idag lanseras Svenska Budo & 
Kampsportsförbundets Anläggnings-
guide. Den har satts samman under ett 

tre månader långt projekt, som inleddes 
den 1 oktober.

Uppdraget har varit att berätta om 
förbundets 27 aktiva idrotter och de-
ras lokalbehov. I guiden finns även flera 
reportage om framtidens kampsportsan-
läggningar.

Förhoppningen är att guiden ska 

underlätta för våra idrottsföreningar och 
underförbund i deras kontakter med ex-
empelvis kommuner och hyresvärdar, och 
även att delar av innehållet kan användas 
vid planeringen av nya idrottsytor.

Företrädare för samtliga 27 idrotter 
och 18 underförbund har varit med och 
bidragit med underlag till guiden.

Läs hela artikeln här: www.budo-
kampsport.se/2022/12/26/premi-
ar-for-anlaggningsguiden 

1SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDETS ANLÄGGNINGSGUIDE

ANLÄGGNINGSGUIDE

SVENSKA BUDO &  
KAMPSPORTSFÖRBUNDETS

ANLÄGGNINGSGUIDEN
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Mästerskapsmedaljer 
2022
Varje år samlar Svenska Budo & Kampsports-
förbundet in internationella officiella mästerskaps-
medaljer. De läggs in på hemsidan via det vi kallar 
Medaljometern.
TEXT JONATHAN BROBERG · ILLUSTRATION IDA BROGREN

Under 2022 har det rapporterats in 
161 medaljer från olika mäster-
skap i våra idrotter. Medaljerna är 

fördelade på 57 guld, 49 silver och  
55 brons.

Nio av förbundets idrotter hade 
guldmedaljörer i EM och VM under 2022, 
i både senior-, junior- och veteranklass. 
Flest guld vanns av armbrytning.

Sammantaget tog tolv av förbundets 
idrotter medalj under året. Armbrytning 
fick ihop flest medaljer.

Fördelat mellan kön vanns 76 medal-
jer av kvinnor och 84 av män. Jodolaget 
tog ett EM-brons, där laget bestod av två 
män och två kvinnor.

INTERNATIONELLA MÄSTERSKAP
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De 57 guldmedaljerna
   Idrott Mästerskap  Namn/klass

   Armbrytning VM  Sofie Davidsson, höger

   Elin Janeheim, höger

   Camilla Kättström, (grandmaster), höger

   Torbjörn Reutergårdh, (grandmaster), höger

   Anna Elisabeth Johansson, (master),  höger

  Jimmy Wahlmanm, (master), höger

  Daniel Augustsson, (master), höger

  Moa Renlund, (U21), höger

  Elin Janeheim, (U21), höger

  Adam Johansson, (U21), höger

  Otto Hellman, (U21), höger

  Oscar Cronblad, (U18), höger

  Hilda Granlund, (U15), höger

  Emmie Oskarsson, (U15), höger

  Maria Johansson Oskarsson,  
  (grandmaster),  vänster

  Jonny Jonsson, (gransmaster), vänster

  Torbjörn Reutergårdh, (grandmaster), vänster

  Anders Karlsson, (grandmaster), vänster

  Anna Elisabeth Johansson, (master), vänster

  Anna Elisabeth Johansson, vänster

  Elin Janeheim, vänster

  Moa Renlund, (U21), vänster

  Elin Janeheim, (U21), vänster

  Adam Johansson, (U21), vänster

  Otto Hellman, (U21), vänster

  Oscar Cronblad, (U18), vänster

  Hilda Granlund, (U15), vänster

  Emmie Oskarsson, (U15), vänster
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 EM Joseph Le Pluart, vänster

  Sofie Davidsson, höger

  Joseph Le Pluart, höger

  Daniel Augustsson, (master), höger

   Brasiliansk jiu-jitsu VM Behnam Razaki, (juvenile)

   Iaido EM Jesper Waldestål

   Jujutsu VM Mike Malmer (para)

  Jenny Öster Hall (para)

 EM Emma Lette (U21)

   Kempo VM André Hall

  Uno Hellman (junior)

  Bo Rocatis (veteran)

  Bo Rocatis (veteran)

   MMA VM Nikolija Milosevic

 EM Nikolija Milosevic

   Shorinji kempo EM Lovisa Johnsson

  Lotta Wersäll

  Hanna Svedberg

  Arnaud Tiquet

   Thaiboxning VM Angela Mamic

  Emma Stonegård Abrahamsson

  Patricia Axling

  Moa Carlsson, (U23)

 EM Patricia Axling

  Zahra Al-Mougrabi (U16)

   Wushu EM André Adolfo

  Younes Oukhti

  Axel Westerkull/Andre Hermansson

  Axel Westerkull
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De 49 silvermedaljerna 
   Idrott                      Mästerskap  Namn/klass

   Armbrytning VM Moa Renlund, höger

  Emma Brann, höger

  Maria Johansson Oskarsson, (grandmaster),   
  höger

  Moa Renlund, vänster

  Mimmie Silverloo, vänster

  Fia Onelius, vänster

  Camilla Kättström, (grandmaster), vänster

  Fia Onelius, (U21), vänster 

  Benny Pettersson, (grandmaster), höger

  Gerhard Andersson, (grandmaster), höger

  Anders Karlsson, (grandmaster), höger

  Kent Andersson, (master), höger

  Anton Karlsson, (U21), höger

  Douglas Sandström, (U21), höger

  Gerhard Andersson, (grandmaster), vänster

  Peter Sundlöf, (grandmaster), vänster

  Erik Fahlgren, vänster

  Patrik Berg, vänster

  Johannes Andersson, vänster

  Alexander Radbring, vänster

  Anton Karlsson, (U21), vänster

  Douglas Sandström, (U21), vänster

 EM Daniel Augustsson, (master), vänster 

	 	 Sofie	Davidsson,	vänster

  Ronny Dahl, vänster 

   Brasiliansk jiu-jitsu VM Scarlett Anstiss Liljefors

 EM Scarlett Anstiss Liljefors, (öppen)

  Scarlett Anstiss Liljefors

   Jujutsu VM Ida Björnritz, (para)

  Jenny Öster Hall, (para) 

  Arash Hadiha
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   Kempo VM André Hall 

  Nicci Drakring 

  Uno Hellman, (junior) 

  Rebecca Rudnert, (junior)

   Kyokushin EM Mirjam Björklund 

  Ali Hayder

   MMA VM Robin Enontekiö

  Oskar Jaskari 

	 	 Josefine	Modig

   Shorinji kempo EM Astrid Ashraf

   MMA VM Théa Mikkelsen 

 EM Liam Callaghan 

   Thaiboxning VM Ewin Ates 

 EM Linus Bylander 

  Angela Mamic 

  Anton Wall, (U23)

   Wushu EM Emil Wickman

  Ali Mohammed Jawad

De 55 bronsmedaljerna 
   Idrott                      Mästerskap  Namn/klass

   Armbrytning VM Anna Elisabeth Johansson, höger

  Fia Onelius, höger

  Fia Onelius, (U21), höger 

  Jonny Jonsson, (senior grandmaster), höger

  Peter Sundlöf, (grandmaster), höger

  Joseph le Pluart, höger

  Per Lind, (U21), höger

  David Kristensen, (U18), höger

  Andrei Dubinski, (U18), höger

  Liam Bergström, (U18), höger

	 	 Sofie	Davidsson,	vänster	
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  Börje Marklund, (senior grandmaster), vänster

  Benny Pettersson, (senior grandmaster), vänster

  Håkan Petschler, (grandmaster), vänster

  Jimmy Wahlman, (master), vänster

  Kent Andersson, (master), vänster

  Andrei Dubinski, (U18), vänster

  Liam Bergström, (U18), vänster

 EM Patrik Berg, vänster

  Andrei Dubinski (junior), höger

  Tobias Axelsson, höger 

   Brasiliansk jiu-jitsu VM Isabel Boström Araneda, (juvenile)

  Alexander Leo Shahin, (juvenile)

 EM Karl Pegers 

   Jodo EM Lagtävling (Jesper Waldestål, 

  Anna-Lena Waldestål, Josef Ewerman, 

  Jessica Stringer Bodin)

  Laurens Loozen

  Jesper Waldestål

  Sida Yin 

  Anna-Lena Waldestål

   Jujutsu VM Amanda Vikingsson

  Emma Lette

  Livia Högbom, (U18)

 EM Ella Jacobsen, (U21) 

  Kimon Christoforidis, (U16) 

   Kempo VM Enrique Johansson

  Hannes Bergkvist, (junior), semikontakt

  Hannes Bergkvist, (junior), självförsvar

  Rebecca Rudnert, (junior), submission

  Rebecca Rudnert, (junior), självförsvar

   Kickboxning EM Linnea Ekman

  Annika Berglund, (master)

   Kyokushin EM Mirjam Björklund

   MMA VM Yrsa Sandin
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 EM Hanna Palmquist

  Yrsa Sandin 

  Daniyal Shamkhalov 

   Thaiboxning VM Camilla Danielsson 

  Linus Bylander

 EM Erica Björnestrand

  Sofia Holmer

  Camilla Danielsson 

  Rasmus Eriksson

  Marcus Sundin Liljedorff 

  Moa Carlsson, (U23)

   Thaiboxning World 
 games Patricia Axling
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Anna-Lena Waldestål 
gör comeback
Efter pandemi och föräldraledighet kliver  
Waldestål återigen in i hetluften. På lördag startar 
EM i jodo och Waldestål är en av de som tävlar  
i klassen yondan.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 15 SEPTEMBER 2022 · TEXT ANNIE BONDEFELT · FOTO PETER SJÖDIN

Hur har uppladdningen gått inför EM?
– Träningen har gått bra, regelbundenhet-
en i träningen är det som ger resultaten 
och gör att jag kan prestera bra under 
press som till exempel under ett mäster-
skap. Men jag tränar ju lite oftare inför en 
stor tävling, lite kortare men mer frekventa 
pass, berättar Waldestål.

Det blir comeback för dig 
i jodo-sammanhang?
– Att bli uttagen är alltid en stor ära, jag är 
stolt över att representera Sverige. Det blir 
det första jodo-mästerskapet efter pande-
min och sen jag blev mamma, så det blir 
comeback och i en ny tävlingsklass (yon-
dan). Det känns fantastiskt men nervöst 
såklart, men det ska bli kul att träffa alla 
och återknyta kontakter. Vi är ju en rätt 

liten sport i Europa och är därför ett rätt 
tight community.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/09/15/anna-le-
na-waldestal-gor-comeback

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO

Anna-Lena Waldestål.
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Imorgon drar EM  
i jodo igång
Imorgon inleds det 20:e europamästerskapet  
i jodo. Tävlingarna hålls i Stevenage, England,  
och pågår under hela helgen.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 16 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Den svenska truppen och dess 
landslagscoach, Sida Yin, kliver 
in i mästerskapet under morgon-

dagen då de individuella tävlingarna 
sker. På söndagen fortsätter mästerska-
pet med lagtävling och graderingar.

Svenska Budo & Kampsportsförbun-
det är i England och kommer vara på 
plats i Stevenage Arts & Leisure Center 
för att följa det svenska landslaget.

Den individuella tävlingen startar imor-
gon klockan 9.30 med poolmatcher. Först 
ut är Josef Ewerman som tävlar i mu-
dan-klassen. Längre fram under dagen 
kommer även ett av Sveriges främsta 
medaljhopp, Jesper Waldestål, kliva in i 
tävlingen.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/09/16/imorgon-drar-
em-i-jodo-igang 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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Två EM-medaljer  
under svenskarnas 
första dag
Efter en fartfylld första dag på EM i jodo har  
Sverige tagit två bronsmedaljer. Laurens Loozen 
tog medalj i nidan-klassen och Jesper Waldestål  
i godan-klassen.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 17 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Den första tävlingsdagen inleddes 
med en invigning som gav en im-
ponerande inramning till helgens 

EM. Svenskarna ställde upp i sex av sju 
klasser och kom vidare från poolen i tre 
av dessa.

Hela artikeln finns här: www.budokamp-
sport.se/2022/09/17/tva-em-medal-
jer-under-svenskarnas-forsta-dag

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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Laurens Loozen  
tog EM-brons
Laurens Loozen knep Sveriges första EM-medalj 
när han tog sig till en delad tredjeplats i de  
individuella tävlingarna.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 17 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Loozen tog sig vidare från poolen 
innan han i kvartsfinalen ställdes 
mot sin landsman, Fredrik Nilsson. 

Loozen vann drabbningen och i semifina-
len väntade David Griffiths från Storbri-
tannien. Trots en bra match av svensken 
var det engelsmannen som gick vidare till 
final medan Loozen fick nöja sig med en 
tredjeplats.

Hur känns det att ta EM-brons?
– Att ta brons idag känns riktigt bra, hade 
ju helst inte mött Fredrik i kvartfinalen 
men då visste vi ju i alla fall att det skulle 
bli åtminstone en bronsmedalj till Sverige 
oavsett utgång, säger Loozen till budo-
kampsport.se.

Laurens Loozen. 

Hela artikeln finns här: www.budokamp-
sport.se/2022/09/17/laurens-loozen-tog-
em-brons 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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Jesper Waldestål 
knep Sveriges andra 
EM-brons
Europamästerskapets framgångar fortsatte under 
dagen med ytterligare ett brons. Denna gång var 
det Jesper Waldestål som fick kliva upp på pris
pallen.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 17 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Efter flera poolvinster i godan-klas-
sen lottades Waldestål till direkt-
kvartsfinal där han fick möta Ema-

nuele Covino från Italien. Efter ännu en 
vinst var det dags för semifinal, där klev 
svensken upp mot holländaren Steven 
Burgman. Där fick han dock se sig bese-
grad vilket betydde en delad tredjeplace-
ring för Waldestål.

Hur har ditt mästerskap känts  
så här långt?
– Jag trodde jag skulle åka hit och torska 
redan i poolen, men det gick över förvän-
tan. De jag mötte i poolen är ju jätte-
duktiga så det var verkligen kul att man 
kunde ta sig så här långt, säger Walde-
stål till budokampsport.se 

Jesper Waldestål.

Hela artikeln finns här: www.budokamp-
sport.se/2022/09/17/jesper-waldestal-
knep-sveriges-andra-em-brons  

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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EM-brons till Sverige  
i lagtävlingen
Sverige knep ytterligare ett EM-brons när det 
svenska laget under söndagen tog en tredje-
placering. Sveriges lag bestod av Jessica Stringer 
Bodin, Josef Ewerman samt Anna-Lena och Jesper  
Waldestål.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 18 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Hela artikelns finns här: www.budokampsport.se/2022/09/18/em-brons-till-sveri-
ge-i-lagtavlingen 

Det svenska laget i lagtävlingen.

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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Josef Ewermans  
första EM slutade 
med brons
Josef Ewerman gjorde sitt första internationella 
mästerskap i jodo denna helg. En insats som till 
slut utmynnade i ett brons i lagtävlingen.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 18 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Ewerman tog sig inte vidare från 
poolen under gårdagens individu-
ella tävling men under dagens lag-

tävling fick han revansch. Tillsammans 
med sina lagkamrater, Anna-Lena Wal-
destål, Jessica Stringer Bodin och Jesper 
Waldestål, tog han EM-brons till Sverige.
Sverige tog sig vidare från poolen och 
mötte i kvartsfinalen Slovakien. Där blev 
det vinst innan Tyskland i semifinalen 
blev lite för svåra. Svenskarna fick där-
med nöja sig med en bronsmedalj, den 
tredje för helgen.

Hur har ditt första EM varit?
– Det var superkul men läskigt som attan 
de första tre matcherna. Men sen tyckte 
jag det kändes mer som vanlig träning, 
men på ett större allvar. Det har varit otro-
ligt lärorikt eftersom man aldrig är under 
den här typen av press när man tränar, 

Josef Ewerman.

den bidrar verkligen till att man utvecklas. 
Så jag är väldigt nöjd med mästerskapet, 
säger Ewerman till budokampsport.se.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/09/18/josef-ewer-
mans-forsta-em-slutade-med-brons 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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EM i jodo avslutades 
med 6 dan för  
Sida Yin
Landslagscoachen graderades till en 6 dan,  
ett perfekt slut för svenskarnas EM-äventyr.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 18 SEPTEMBER 2022 · TEXT & FOTO ANNIE BONDEFELT 

Landslagscoachen Sida Yin var på 
plats under söndagen, inte bara för 
att leda det svenska laget till ett EM-

brons utan också för att själv försöka sig 
på en gradering. Sida Yin gjorde en impo-
nerande insats under graderingen och kan 
nu stoltsera med en 6 dan i jodo.

– Det kändes bra, några mindre missar 
men det kändes ändå som att hela den 
gruppen jag graderades tillsammans med 
skulle klara det, säger Sida Yin till budo-
kampsport.se.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/09/18/em-i-jodo-av-
slutades-med-6e-dan-for-sida-yin 

Sida Yin.

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: EM I JODO
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Nu drar BJJ-VM  
2022 igång
Idag inleds tävlingarna i BJJ-VM i Long Beach, 
Kalifornien. Fyra späckade tävlingsdagar väntar 
med herrarnas svartbälten som avslutning  
på söndag.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 2 JUNI 2022 · TEXT & FOTO MATS LILJA 

Svenska Budo & Kampsportsför-
bundet är på plats för tävlingarna i 
spektakulära The Walter Pyramid, 

som invigdes 1994 och är en av bara fyra 
pyramidformade byggnader i USA.

Arenan tillhör California State Univer-
sity i Long Beach och den 18 våningar 
höga pyramiden huserar i vanliga fall 
bland annat nio volleybollplaner och tre 
basketplaner.

Nu har den intagits av BJJ-VM, som 
i år är tillbaka i staden. VM kommer att 
avgöras på tio olika tävlingsmattor under 

de inledande dagarna. De första match-
erna går igång 09:30 (lokal tid) och täv-
lingarna pågår sen ända fram till kvällen.

Under den första tävlingsdagen kliver 
bland annat landslagets Karl Pegers och 
Astrid Schölin in i hetluften. Klubbkom-
pisarna från Stark IF i Stockholm tävlar 
båda i fjädervikt i brunbältesklassen. Och 
deras respektive tävlingar avgörs dessut-
om samtidigt.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/06/02/nu-drar-bjj-
vm-2022-igang 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)
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Astrid Schölin föll  
i VM-kvartsfinal
Besvikelse efter förlusten mot brasilianskt  
motstånd.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 3 JUNI 2022 · TEXT & FOTO MATS LILJA 

Astrid Schölin tog brons i VM i 
Anaheim 2021 och var nu tillba-
ka i Kalifornien för en ny medalj-

jakt i Long Beach.
Den första matchen mot brasili-

anskan Gonçala Paulino Moreira blev en 
relativt enkel historia. Efter en avvaktan-
de inledning, där bägge kombattanterna 
låste fast varandra och inväntade en 
öppning, hade svenskan bra koll på det 
som skedde på mattan. Matchen gick 

tiden ut och domarsiffrorna gick klart till 
Astrid Schölin i form av 6–0 på tavlan.

– Jag fick övertaget ganska snabbt 
och det kändes som att hon lite gav upp. 
Hon försvarade sig mest för att inte bli 
utstrypt och för mig räckte det att hålla 
kvar henne. Jag ville inte stressa och kän-
de mig trygg hela vägen, säger Schölin.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/06/03/astrid-scho-
lin-foll-i-vm-kvartsfinal

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)
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Karl Pegers förlorade 
på domslut
Bara minuter efter att klubb- och landslags-
kollegan Astrid Schölin försvann ut ur VM var  
det tyvärr även Karl Pegers tur i Long Beach.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 3 JUNI 2022 · TEXT & FOTO MATS LILJA 

Den svenske landslagsmannen 
brukar enligt egen utsago ”gå 
runt på” 73 kilo, vilket är mitt 

emellan fjädervikt (-70 kg) och lättvikt 
(-76 kg). I årets VM valde han att kliva in i 
den lättare av de två klasserna.

– När jag tävlar nationellt kör jag 
mest 76-kilos för att det finns fler mot-
ståndare där. Men jag har tävlat i betyd-
ligt tyngre klasser också tidigare för att 
få fler matcher, berättar han.

I årets fjäderviktsklass i VM var det 
hela 28 tävlande med, med Karl Pegers 
seedad 8:a. I första matchen ställdes 
svensken mot lurige Jae Young Lee. Han 
tvingade in Pegers i flera svåra armlås 
men trots till synes hopplösa lägen kom 
den svenske landslagsmannen alltid loss.

– Det är VM! Om det inte går av så 

klappar jag inte. Jag har hög smärttrös-
kel. Det ska mycket till om du ska vinna 
över mig, jag har ett bra pannben, kon-
staterar han.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/06/03/karl-pe-
gers-forlorade-pa-domslut 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)
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VM-silver till Scarlett 
Anstiss Liljefors
Medaljsviten i mästerskap växer för  
landslagsutövaren.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 4 JUNI 2022 · TEXT & FOTO MATS LILJA 

På den andra VM-dagen i Long Be-
ach klev BJJ-landslagets Scarlett 
Anstiss Liljefors ut på mattan. Efter 

en säsong med flera små och återkom-
mande skador hade hon inför turneringen 
valt att ändra lite i sitt upplägg.

– Jag bestämde mig för att inte göra 
någon research på motståndarna inför 
VM, vilket jag brukar göra. Jag ville välja 
bort den stressen och bara lita till mig 
själv och mitt spel. Och bara fokusera på 
det jag ville göra, berättar hon.

Totalt var tio utövare anmälda bland 
medeltungviktarna i hennes brunbältes-
klass. Som 3:e-seedad fick hon därmed 
inleda turneringen i kvartsfinal.

Där ställdes hon mot amerikanskan Han-
nah Marie Harjo i en match som blev rena 
överkörningen. Redan efter några minuter 
hade Anstiss Liljefors gått upp till 13–0, 
varpå hon kunde dra ner på tempot men 
ändå fortsätta att ta poäng. När matchen 
var över hade hon tagit hela 22 poäng – 
troligtvis den högsta poängen som note-
rades under dagen i The Walter Pyramid.

– Ja, det är en hög poäng, konstaterar 
hon nöjt. Det har hänt kanske en eller två 
gånger tidigare. Det var inget jag hade 
väntat mig på VM men det var trevligt!

Hela artikeln finns här:  
www.budokampsport.se/2022/06/04/
vm-silver-till-scarlett-anstiss-liljefors

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)
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Behnam Razaki 
berättar om sitt  
VM-guld i Kalifornien
Stortalangen gick hela vägen och blev mästare  
i BJJ-VM.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 5 JUNI 2022 · TEXT & FOTO MATS LILJA 

Sverige fick i helgen en VM-guld-
medaljör i BJJ. Detta då Behnam 
Razaki från Conde IF på Hisingen i 

Göteborg tog ännu en internationell skalp. 
I pyramiden i Long Beach gick han hela 
vägen i blåbältarnas lättviktsdivision för 
17-/18-åringar (Juvenile 2).

– Det här är det största guldet jag 
tagit hittills. Jag har vunnit två VM-guld 
på juniorsidan tidigare men det här det 
första på ”stora” VM. Större blir det inte, 
säger han.

Trots att han fortfarande bara är 16 
år gammal så bärgade han VM-guldet 
efter tre raka segrar i relativt rask takt. 
Men den match där han fick slita mest 
var faktiskt den inledande kvartsfinalen 
mot Carl-Anthony Brown Jr.

– Ja, den första matchen var tuffast. 
Jag var i arenan fem timmar innan för att 
kunna kolla in några kompisar så det blev 
lite väntan. Jag hade också varit tvung-

en att gå ner 300 gram till för att klara 
matchvikten så jag fick röra mig mycket 
och se till att svettas inför invägningen en 
halvtimme innan matchen.

Hela artikeln finns här: www.budo-
kampsport.se/2022/06/05/behnam-ra-
zaki-beratar-om-sitt-vm-guld-i-kalifor-
nien 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)

Behnam Razaki.
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Damer
Scarlett Anstiss Liljefors, Ju-Jutsuklubben Samurai (Jönköping)

Brown Belt, Medium-heavy division

Vann mycket enkelt sin kvartsfinal mot Hannah Marie Harjo. Vände sen underläge  
till seger i semifinalen mot Kauane Ramos. Blev dock utmanövrerad av Aurélie Le 
Vern i finalen.

Läs mer: www.budokampsport.se/2022/06/04/vm-silver-till-scarlett-anstiss-liljefors

Astrid Schölin, Stark IF (Stockholm)
Brown Belt, Feather division

Vann 8-delsfinalen mot Gonçala Paulino Moreira. Tvingades sen klappa i kvarts-
finalen mot Leticia Yuka.

Läs mer: www.budokampsport.se/2022/06/03/astrid-scholin-foll-i-vm-kvartsfinal

Josefine Modig, APEX Kalmar
Purple Belt, Light-Feather division

Sista svensk ut under lördagen. Modig, som det senaste året även blivit svensk mäs-
tare och vunnit silver på VM i MMA (!), vann mot Madelene Tran i den första omgång-
en. I 8-delsfinal (bilden ovan) ställdes hon mot 1:a-seedade belgiskan Lani Strijbosch, 
med bland annat VM-guld på kontot – men Modig lyckades vinna den matchen ock-
så! I kvartsfinalen mot Esther Garwood tog resan däremot slut efter att ha hamnat i 
ett armlås.

Så gick det för  
svenskarna i BJJ-VM
Av de hundratals utövarna i årets BJJ-VM i Long 
Beach i Kalifornien kom 16 stycken från Sverige. 
Här nedanför ser ni hur det gick för samtliga.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 6 JUNI 2022 · TEXT MATS LILJA 

MÄSTERSKAPSÅTERBLICK: VM I BRASILIANSK JIU-JITSU (BJJ)
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Vendela Petersson, Frontline Academy Örebro IF
Blue Belt, Super-heavy division

I en tuff första match i turneringen fick hon ge sig mot Meredith Lee Caruso.

Isabel Boström Araneda, Stark IF (Stockholm)
Blue belt, Juvenile 2 Heavy division

En av VM:s minsta klasser innehöll bara tre utövare. Svenskan förlorade sin match 
mot Vanessa Padilla men belönades med bronsmedalj.

Herrar
Karl Pegers, Stark IF (Stockholm)

Brown Belt, Feather division

Vann sin första match mot Jae Young Lee trots flera knepiga lägen. Förlorade sen på 
domslut i 8-delsfinalen mot brasilianaren Gustavo Estebam Dos Santos efter åtta 
poänglösa matchminuter.

Läs mer: www.budokampsport.se/2022/06/03/karl-pegers-forlorade-pa-domslut

Emad Omran, Prana Jiu Jitsu Klubb (Stockholm)
Brown Belt, Light division

I den 44 man starka klassen fick han som 3:e-seedad stå över den första omgången. 
Vann sen i den andra omgången mot Jeremias Enrique Echevarria Suarez. I 8-delsfi-
nalen tog det emellertid stopp mot Baldwin Chu.

Cemil Karahan, Prana Jiu Jitsu Klubb (Stockholm)
Brown Belt, Heavy division

Besegrade Ricky Robert Pachon i den första matchen. Föll sen mot den blivande 
guldmedaljören Elder Cruz i 8-delsfinal.

Younas Kaled Darab, Prana Jiu Jitsu Klubb (Stockholm)
Purple Belt, Middle Division

Två matcher i VM gav en seger (mot Gwangjin Seo) och en förlust (mot Lucca 
Simões).

Marlon Tajik, Prana Jiu Jitsu Klubb (Stockholm)
Purple Belt, Medium-Heavy division

Bland 27 tävlande fick han som 4:e-seedad gå in i den andra omgången, där han 
vann mot Gabriel Thomaz Fagundes. I kvartsfinalen tog det sen stopp mot Rodrigo 
Gabriel Silva Mariani.
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Douglas Bernal, Frontline Academy Örebro IF
Purple Belt, Medium-Heavy division

I samma klass som Marlon Tajik förlorade han i den första omgången mot Caio  
Henrique efter att ha blivit utstrypt.

John Heidenberg, Stark IF (Stockholm)
Blue belt, Light division

Klassen lockade 71 (!) tävlande, vilket tvingade arrangörerna till att organisera åtta 
olika brackets för att hålla ordning och reda. I bracket nummer två förlorade John 
Heidenberg sin första match mot Jared Alec Wade.

Dino Gazibegovic, Frontline Academy Örebro IF
Blue belt, Light division

I samma klass som ovanstående fick örebrofightern en WO-seger i första omgången. 
Förlorade sen mot Rafael Belmont Gamba – vilket även alla andra gjorde. Efter sex 
raka segrar stod nämligen Belmont Gamba som mästare.

Afif Khan, Stark IF (Stockholm)
Blue belt, Feather division

Den här klassen var nästan lika stor som lättvikten. Afif Khan vann sin första match 
mot Diego Jacinto Leyva men hade oturen att få möte den blivande finalisten Colby 
Parke Hernandez redan i sin andra match. Där tog det också slut.

Behnam Razaki, Conde IF (Göteborg)
Blue belt, Juvenile 2 Light division

Vann VM-guld efter tre raka segrar mot Carl-Anthony Brown Jr, Diego Miguel Saenz 
och Samuel Hulsey.

Läs mer: www.budokampsport.se/2022/06/05/behnam-razaki-berat-
tar-om-sitt-vm-guld-i-kalifornien

Alexander Leo Shahin, Frontline Academy Örebro IF
Blue belt, Juvenile 2 Heavy division

Vann sin kvartsfinal på WO då motståndaren inte kom till start. Förlorade sin semi-
final mot den blivande guldmedaljören Rafael Hipólito De Oliveira Junior. Belönades 
med bronsmedalj.

Hela artikel finns här: www.budokampsport.se/2022/06/06/sa-gick-det-for-svensk-
arna-i-bjj-vm
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E&U startades upp 
med träff på Bosön
Elit & Utveckling (E&U) hade sin första fysiska träff 
i helgen. Omkring 40 personer från SB&K:s idrotter 
var på plats på Bosön.
 – Otroligt inspirerande och givande, säger  
projektledare Helena Plüss till budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 26 APRIL 2022 · TEXT & FOTO JONATHAN BROBERG 

Under en vårsoldränkt huvud-
stadshelg samlades idrottare från 
Svenska Budo & Kampsportsför-

bundets satsning Elit & Utveckling, pro-
jektet som ska erbjuda kompetens- och 
kvalitetshöjande insatser för fortsatt ut-
veckling av individ och organisation.

Runt 40 ledare och idrottare slöt upp 
på Bosön under några intensiva dagar 
där fokus låg på att få vissa grunder för 
själva projektet på plats.

– Det stämmer. Utifrån ett ledarper-

ELIT & UTVECKLING

spektiv vill vi att man ska prata samma 
språk när det gäller elitidrottskarriä-
rer och idrottspsykologi. När det gäller 
aktiva vill vi öka grunden för kvalitativ 
fysträning med bra teknik, och starta ett 
idrottspsykologiskt tänk, som nästa träff 
i maj för övrigt kommer att fokusera på , 
säger Helena Plüss, projektledare för Elit 
& Utveckling. 

Här finns hela artikeln: www.budo-
kampsport.se/2022/04/26/eu-startades-
upp-med-traff-pa-boson 
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Gabriella  
Ringblom leder  
ny SB&K-satsning
Den forna världsmästarinnan i MMA Gabriella 
Ringblom ansluter till SB&K:s kansli för att driva 
projektet ”Kampsport för fler”. 
 – Det är otroligt roligt att få vara med och bidra, 
säger hon till budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 22 JUNI 2022 · TEXT & FOTO JONATHAN BROBERG 

Gabriella Ringblom blev 2016 his-
torisk som första svensk någon-
sin att vinna ett VM-guld i MMA.

Nu är hon kansliets nytillskott som 
projektledare för en satsning kopplad till 
Physical literacy, Kampsportsskolan och 
träning för personer med funktionsned-
sättning kallat “Kampsport för fler”.

Hela artikeln går att läsa här:  
www.budokampsport.se/2022/06/22/
gabriella-ringblom-leder-ny-sbk-sats-
ning

KAMPSPORT FÖR FLER

Gabriella Ringblom.
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Mathias Schiemann 
är ny projektledare  
för Demokratidrott
Den nye projektledaren för Demokratidrott  
Mathias Schiemann har varit ett par veckor hos 
SB&K nu. Lär känna honom lite bättre, samt läs 
hans tankar om projektet i närtid.
 – Att få möjlighet att arbeta med förenings livets 
demokratiska bidrag till samhället kommer att  
bli mycket roligt och givande, säger han till  
budokampsport.se.
PUBLICERAT PÅ BUDOKAMPSPORT.SE 11 MARS 2022 · TEXT JONATHAN BROBERG · FOTO MATTSSONSFOTO.SE  

SB&K har hittat Demokratidrotts nye 
projektledare – Mathias Schiemann.

Han är bosatt i Lund, hittade 
idrotten via basket och har bakgrund i BJJ.

– Jag är född i Bjärred utanför Lund 
och kom först i kontakt med idrotten ge-
nom basket och föreningen Lobas. Efter 
många års bollspel hittade jag senare 
kampsporten Brasiliansk Jiu Jitsu inom 
vilken jag alltjämt är föreningsaktiv som 
medlem och tränare i föreningen Lund 
Grappling Academy. Även om det blir 
mycket idrottande försöker jag upptäcka 
nya fritidsaktiviteter, till exempel spende-
ra tid i Skånes skogar på jakt efter svamp 

DEMOKRATIDROTT

eller nya vandringsleder.
Hela artikeln finns här:  

www.budokampsport.se/2022/03/11/
mathias-schiemann-ar-ny-projektleda-
re-for-demokratidrott

Mathias Schiemann.
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“Hållbarhets -
sats ningen är ett 
sätt att få struktur”
SB&K:s styrelses vice ordförande Patrik Asplund 
har under 2022 initierat en satsning på hållbarhet 
inom förbundet, som också kommer att mynna ut  
i en hållbarhetsrapport. 
TEXT & FOTO JONATHAN BROBERG 

En hållbarhetsredovisning är ett sätt 
att visa upp och klargöra vad vi har 
uppnått i vårt arbete hittills men 

framför allt skapa en hållbar struktur för 
långsiktig utveckling, säger Asplund. 

Patrik Asplund, vice ordförande i 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet, 
är utbildad inom hållbarhetsredovisning. 
Själva redovisningen ska innehålla infor-
mation som behövs för att kunna förstå 
konsekvenserna av SB&K:s verksamheter 
och hur de påverkar sin omvärld. 

– Vi har runt 50 000 medlemmar, så 
det är klart att vi redan bidrar till sam-
hällsnytta. Nu börjar vi sätta former för 
att samla in data som visar på exem-
pelvis positiva samhällseffekter, säger 
Asplund. 

Systemet som SB&K använder kallas 
GRI (Global Reporting Initiative), som i sin 
tur är en oberoende internationell stan-

HÅLLBARHET

dardiseringsorganisation som hjälper 
företag, regeringar och andra organisa-
tioner.

– Ett av de första stegen är att få till 
en intressentdialog med underförbund 
och medlemmar för att utveckla hållbar-
hetsrapporten. Utifrån det har vi under 
hösten skickat ut enkäter till våra fören-
ingar, där vi hoppas kunna få svar på 
vad föreningarna och deras medlemmar 
vill att vi som förbund prioriterar utöver 

”Vi behöver leva på ett 
sätt idag som gör att 
generationer efter oss 
ska kunna ha samma 
möjligheter som vi.”
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idrottsutveckling, säger Patrik Asplund.
En viktig del i arbetet går ut på att 

koppla ihop hållbarhetsarbetet med de 
globala målen, som FN har tagit fram.

– Det finns 17 globala mål som de 
flesta regeringar har kommit överens om. 
Ett av de handlar om att utrota fattig-
dom, ett annat om hälsa och välbefin-
nande. Vi behöver kika på hur vi ser till 
att vi faktiskt hur vi som organisation kan 
bidra till att nå målen.

Patrik utvecklar resonemanget ytter-
ligare.

– Man kanske kan tycka att fattig-
dom, vad har vi som förbund med det 
att göra? Men jag har arbetat med flera 
sociala projekt ute i socialt utsatta om-
råden och har märkt att alla inte har råd 
att anmäla sina barn i idrottsföreningar. 
Se exempelvis på statistik från SCB som 
visar att 6,9 procent av Sveriges befolk-
ning levde i ekonomisk utsatthet år 2020. 
Om vi på olika sätt kan underlätta för 
individer att börja träna våra idrotter, där 
ekonomin exempelvis inte blir ett hinder, 
då har vi kommit en bra bit på väg, skulle 
jag säga. Andra delar handlar om jäm-
ställdhet. Många av våra idrotter tränar 
både killar och tjejer tillsammans utöver 
åldersgränser också, medan många 
andra idrotter delar ju upp könen. Det är 
ganska unikt och bör lyftas upp mer.

Ett viktigt steg på vägen för de globa-
la målen är Agenda 2030 där länderna 
inklusive Sverige har skrivit på att nå 
delmålen för en bättre global värld.

– Man kan säga att det finns tre dimen-
sioner i det här: ekonomisk, social och 
ekologisk. Vi behöver leva på ett sätt 
idag som gör att generationer efter oss 
ska kunna ha samma möjligheter som vi. 
Så förenklat kan man säga att Agenda 
2030 och de globala målen skapar en 
hållbar utveckling för kommande gene-
rationer.

Slutligen menar Asplund att förbun-
dets medlemmar med största sannolikhet 
redan gör mycket som är hållbart. 

– Vi når ut till många personer runt 
om i Sverige. Vi har runt 50 000 medlem-
mar, så det är klart att vi redan gör sam-
hällsnytta. Men vet vi verkligen vad det 
är vi gör? Vi måste bli bättre att visa upp 
vad våra idrotter genererar för positiva 
effekter. Däri ligger själva kampsports-
hjärtat i en hållbarhetsrapport, men 
som också ger oss som organisation en 
hållbar struktur.

Patrik Asplund.
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Antalet föreningar 
och röster represen-
terade i röstläng-
den på SB&K:s 
förbundsstämma 
mellan 2011-2022.

Leif Sunje valdes att agera mötesordförande och Helga Une utsågs att föra 
protokoll. Som tekniskt och administrativt stöd ingick även Magnus Ledin samt Sofia 
Arnbom från SB&K:s kansli i det presidie som samlats i förbundets kontorslokaler på 
Södermalm i Stockholm.  

Inga motioner fanns att behandla men styrelsen presenterade tre propositioner, alla 
gällande stadgeändringar. Utfallet blev en revidering av beslut från föregående års 
stämma samt ett stadgereglerat krav på att SB&K:s förbundsstyrelse samt respektive 
underförbund ska utse en barn- och ungdomsansvarig. 

Den föreslagna verksamhetsplanen valde stämman att komplettera med ett 
förtydligande om att kansliet ska förstärkas för att möjliggöra ett bättre stöd 
till förbundets underförbund. Förbundet ålades även att arbeta mer aktivt med 
lokalfrågan genom att ett eget avsnitt om anläggning infördes.  

Mötet gick nästan uteslutande på valberedningens förslag avseende de 
valbara posterna. Förbundsstyrelsen förnyades på fyra av nio poster medan 
revisorer, disciplinnämnd och valberedning landade i omval av samtliga tidigare 
förtroendevalda. 
 

Förbundsstämman
 
Lördag den 26 mars genomfördes förbundsstämman för Svenska Budo & 
Kampsportsförbundet. Det var tredje året med en digital sådan via Easymeet  
Online. Totalt var denna gång 42 föreningar med sammanlagt 71 röster 
representerade i röstlängden.  

2011
2022

Antal röster

2012
2013

2014
2015

2016
2017

2018
2019

2020
2021

95
105

84

110

147
131

152
161

96

132

95

7164
74

55

76
93

83
99 100

60
77

64

42

Antal föreningar och röster

Antal föreningar
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Läs mer
Rapport från Förbundsstämman 2022: www.budokampsport.se/2022/03/26/
rapport-fran-forbundsstamman-2022

Protokollet från SB&K:s förbundsstämma är publicerat: www.budokampsport.
se/2022/05/06/protokollet-fran-sbks-forbundsstamma-ar-publicerat-2

Förtroendevalda 
Förbundsstyrelsen har under året bestått av Fredrik Gundmark (ordförande), 
ledamöter Patrik Asplund (vice ordförande), Maria Wiese (kassör samt barn- 
och ungdomsansvarig), Frej Levin (utbildningsansvarig), Musse Hasselvall 
(jämställdhetsansvarig), Annica Jara Cofré, Kirsi Höglund samt suppleanter  
Hans Edström och Neda Khezerian. 

Auktoriserade revisorer under året har Micaela Karlström och Anna Wretholm 
(suppleant) från Allegretto Revision varit. Som lekmannarevisorer har Christian Lund 
och Sabrina Sedin Roskvist (suppleant) verkat. 

Disciplinnämnden utgjordes av Peter Dahlqvist (ordförande) samt Daniel Svensson 
och Sara Axelsson. Nämndens uppdrag är att bedöma och beivra regelbrott som 
sker. Disciplinnämnden är första instans för bestraffningsärenden i enlighet med RF:s 
stadgar 14 kap 9§. 

Valberedningen utgjordes av Anders Pettersson (ordförande) samt Irene Brändström 
och Jöran Fagerlund. Valberedningens uppdrag består av två delar: 

• Att analysera och granska den sittande styrelsens arbete i Svenska Budo 
 & Kampsportsförbundet. 

• Att presentera ett väl genomtänkt förslag på styrelse, revisorer 
 och disciplinnämnd för medlemmarna på årsmötet. 

För att underlätta förbundets arbete utses kommittéer med särskilt ansvar att  
bevaka och utveckla olika områden. 

Kommittéer 
Till parakommittén utsågs:   

Ordförande, Mike Wall   
Övriga ledamöter:  
Urban Aldenklint  
Roger Berger  
Yvonne Berger  
Emma Mangbo 
Pontus Johansson 

Uppdrag 
Att utveckla, inspirera och sprida kunskap om förbundets paraverksamhet. 
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Till medicinska kommittén utsågs:  
Ordförande, Dr Christian Engvall  
Övriga ledamöter:  
Dr Simon Pålsson  
Dr Sofia Göthe  
Dr Lisa Villabona  
Leg. Physioterapeut Clas Mårtensson 

Uppdrag 
Att samordna och leda det medicinska utvecklingsarbetet i förbundet.

Till utbildningskommittén utsågs:   
Ordförande, Frej Levin   
Övriga ledamöter:  
Altan Celik  
Gabriella Ringblom 

Uppdrag 
Att säkerställa att förbundets utbildningar håller hög kvalité. Detta genom att 
utvärdera, föreslå och revidera innehåll i förbundets utbildningar. Kommittén kan 
bistå föreningar med kompetens och råd under utbildningar. 
 
Till elitidrottskommittén utsågs: 

Ordförande, Helena Plüss  
Övriga ledamöter: 
Daniel Haglind  
Linda Lindström  
Sabrina Sedin Roskvist 
Stefan Agnvall 
Toni Pasanen 

Uppdrag 
Att genomföra, utvärdera och utveckla förbundets elitidrottsverksamhet 
utifrån förbundets elitidrottsprogram. Uttagning till Elit & Utveckling görs av 
elitidrottskommittén. 
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Kansliet 
Vid utgången av 2022 hade kansliet tio heltidsanställda, varav nio heltidssanställda  
och en deltidsanställd. Vi hade också en timanställd.

Mona Lundkvist, generalsekreterare och chef för kansliet  
Jonathan Broberg, kommunikationsansvarig 
Annie Bondefält, kommunikatör 
Magnus Ledin, verksamhetsledare  
Sofia Arnbom, idrottskonsulent  
Pilo Stylin, idrottskonsulent  
Matilda Ritzén, förbundskoordinator  
Carl Halling, administratör

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

Mathias Schiemann, projektledare för projektet Demokratidrott och hanterar 
medlemsansökningar från föreningar  
Gabriella Ringblom projekt/processledare för paraverksamhet.  
Helena Plüss, projektledare/konsult för vårt elitidrottsprogram. 
Mats Lilja, projektledare för Anläggningsguiden. 
Sven Knutsson har varit anlitad ekonomikonsult. 

I slutet av året anlitade SB&K Patrik Asplund som konsult för hållbarhetsrapporten.  

 

 



45SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2022

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse       

Allmänt om verksamheten        

Svenska Budo & Kampsportsförbundets verksamhet omfattar att administrera och 
befrämja följande idrotter som organiseras inom ramen för Riksidrottsförbundet: 
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.

Förbundet har sitt säte i Stockholm.

Medlemmar

Vid årets utgång har förbundet 812 medlemsföreningar i våra underförbund (idrotter) 
med totalt 53 142 medlemmar, förra året fanns det 791 föreningar och 47 016 
medlemmar.

Främjande av föreningens ändamål

Då den gamla logotypen inte längre fungerar digitalt inleddes ett arbete med att ta 
fram en ny logotyp och grafisk profil. Den lanserades den 16 mars 2022.

2022 hade vi en planerad förbundskonferens för att gemensamt med underförbun-
den arbeta fram en ny strategi, denna konferens fick ställas in på grund av covid. I 
oktober 2022 kunde vi äntligen genomföra konferensen, där arbetades det fram en 
ny vision och en ny värdegrund, under våren 2023 kommer vi att samlas igen för att 
gemensamt arbeta fram strategier för att nå vår vision.
         
         

* 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

I sviterna av pandemin har RF delat ut Återstartsstöd 2 & 3, vi blev tilldelade  
sammanlagt 15 530 000 kr som fördelades enligt följande: 140 föreningar sökte  
och blev beviljade sammanlagt 4 946 481 kr, underförbunden erhöll 4 958 900 kr, 
ett distrikt 1 100 000 kr och 3 378 000 kr gick till centrala satsningar, bland annat 
erbjöds kostnadsfria instruktörsutbildningar.

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.

Flerårsöversikt kkr
          2022        2021       2020       2019
Bidrag                   24 678      16 390    13 909    10 061
Nettoomsättning        1 927        1 718      1 770      2 197
Årets resultat              4 983        4 581      5 434        -681
Eget kapital               17 947     12 963       8 382      2 948
Soliditet %                        84              85            74            58
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Resultaträkning
    NOT 2022 2021
    1   
Föreningens Intäkter     
 
Medlemsavgift    0 0
Gåvor     320 000 320 000
Bidrag    2 24 677 900 16 390 000
Nettoomsättning    1 927 044 1 718 331
Övriga föreningsintäkter   27 518 196 058
Summa intäkter    26 952 462 18 624 389

Kostnader      

Lämnade bidrag    -7 264 400 -1 499 110
Övriga externa kostnader   -7 134 391 -6 723 969
Personalkostnader   3 -7 685 628 -5 818 920
Summa kostnader    -22 084 419 -14 041 999
      
Verksamhetens resultat   4 868 043 4 582 390
      
Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter och liknande poster  116 438 
Räntekostnader och liknande poster  -1 225 -1 321
     115 213 -1 321

Resultat efter finansiella poster  4 983 256 4 581 069
      
      
Årets resultat enligt resultaträkningen  4 983 256 4 581 069
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Balansräkning  
    NOT 2021-12-31 2022-12-31
      
TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier    4 0 0
     0 0

Summa anläggningstillgångar  0 0
       
Omsättningstillgångar     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar    15 900 55 699
Övriga fordringar    5 070 851 3 241 732
Förutbetalda kostnader och upplupna     
intäkter     405 896 611 023
     5 492 647 3 908 454

Kassa och bank    15 716 069 11 478 802
     15 716 069 11 478 802
       
Summa omsättningstillgångar  21 208 716 15 387 256
SUMMA TILLGÅNGAR   21 208 716 15 387 256
       
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital    5
Balanserat kapital    12 963 934 8 382 866
Årets resultat    4 983 256 4 581 069
     17 947 190 12 963 935

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    836 592 486 075
Skatteskuld     166 984 134 458
Övriga kortfristiga skulder   520 148 674 092
Upplupna kostnader och      
 förutbetalda intäkter   1 737 802 1 128 696
     3 261 526 2 423 321
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  21 208 716 15 387 256
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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   2022 2021

Stat genom Riksidrottsförbundet  24 677 900 16 390 000
Summa          24 677 900 16 390 000

Not 3  Medelantalet anställda  2022 2021
     10 8
Medelantalet  anställda     
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Not 4  Inventarier och verktyg    

     2022 2021
Ingående anskaffningsvärde   24 889 24 889
Försäljningar och utrangeringar  24 889 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  24 889   
 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  12 963 935 -9 041 246  12 963 935
Utnyttjande av 
ändamålsbestämda 
medel   -9 041 246 9 041 246  
Reservering av 
ändamålsbestämda 
medel    -9 129 456 
Årets resultat    4 983 256 4 983 256
Utgående balans  3 922 689 -9 129 456 4 983 256 17 947 191
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Specifikation till ändamålsbestämda medel:

Forskningsprojekt, Kampsport och inkludering    125 000
Skolsamverkan      255 347
Elitidrottsprogrammet     512 813
Vuxenidrott       810 000
Tillsammans för fler     320 000
Parasport      572 869
Landslagsstöd      286 171
Återstartsstöd, underförbund     3 369 256
Återstartsstöd, gratis utbildning     678 000
Återstartsstöd, föreningsportal     750 000
Återstartsstöd, digitala utbildningar    500 000
Återstartsstöd, mångfald     150 000
Återstartsstöd, kampsportsskolan    600 000
Återstartsstöd, marknadsföring     200 000
Summa       9 129 456

Stockholm  2023-02-21      
Fredrik Gundmark  Musse Hasselvall Frej Levin 
       
       
Kirsi Höglund  Maria Wiese Annica Jara Cofré 
       
       
Patrik Asplund        
     
       
Vår revisionsberättelse har avgivits i enlighet med datumet för vår elektroniska påskrift.  
         
 
Micaela Karlström  Sabrina Sedin Roskvist    
(Auktoriserad revisor) (Lekmannarevisor)    
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Ekonomi
RF-bidrag  

Organisationsstöd      6 120 000:-  
Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott   5 980 000:-  
Verksamhetsstöd Paraidrott       290 000:-  
Verksamhetsstöd Vuxenidrott          290 000:-  

Landslagsstöd 

Landslagsstöd         890 000:-  
Landslagsstöd X         500 000:-  

Projektstöd  

Guide till framtidens kampsportsanläggning      225 000:-  
Kampsport i skolan         285 000:-  

Stöd till UF  

Internationell representation Naginata       12 500:- 
Internationell representation Kung Fu & Wushu       12 500:- 
Internationell representation Aikido        12 500:- 
Internationell representation Allstyle: 12 500: - 
Internationell representation Armsport: 50 000: - 

Projektstöd IF  

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna 
kunde söka      1 970 000:- 

Tillsammans för fler i rörelse        320 000:-  

Återstartsstöd från Riksidrottsförbundet 

Återstartsstöd 2      3 465 900:- 

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna 
kunde söka      3 534 100:- 

Återstartsstöd 3      5 971 000:-  

Som var kvar i IdrottOnline och föreningarna 
kunde söka      2 559 000:- 

Eliten under eliten          500 000:- 
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Kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet

Kickboxning                                 25 000:-
Taido                                 24 000:-
Summa                                49 000:-

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 2 001 038 kronor i projektstöd till förbundets föreningar. 
Föreningarna skickade in 57 ansökningar för totalt 3 589 300 kronor. Föreningarna 
kunde ansöka om medel utifrån två olika projektmallar: Utvecklingsprojekt och 
Kompetenshöja föreningen. Totalt tilldelades 45 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. 
Underförbunden sökte för sammanlagt 68 336: - och erhöll 49 000: -. 

Återstartsstöd 

Förbundet blev tilldelade 15 530 000 miljoner kronor i återstartsstöd från 
Riksidrottsförbundet. Av dessa avsattes 5 451 900 miljoner kronor till under-
förbunden, 1 100 000 miljoner till ett distrikt och 3 378 000 kronor avsattes för 
centrala satsningar. 6,1 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 140 föreningar Återstartsstöd IF för sammanlagt 4 946 481 
kronor. 
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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, Landslagsstöd 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. 
För 2022 tilldelades sju landslag inom SB&K ekonomiskt stöd i varierande storlek till 
en totalsumma av 890 000 kronor. 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 
med representation från RF, Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 
Paralympiska Kommitté (SPK).  

SB&K tilldelades 500 000 kronor i Landslagsstöd X för 2022. 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 
Idrottsspecifik elit- och landslagsverksamhet bedrivs inom SB&K:s underförbund 
(UF) där det är aktuellt. SB&K:s Elitidrottsprogram är ett idrottsövergripande projekt 
med fokus på landslagsverksamheten inom förbundets idrotter. Inom programmet 
erbjuds kompetens- och kvalitetshöjande insatser för fortsatt utveckling av individ 
och organisation. 

Ekonomiskt finansieras programmet av riktat stöd från Riksidrottsförbundet kallat 
Landslagsstöd X. Tidigare insatser har visat på ett ökat behov av kontakt med 
hemmatränare och förståelse på hemmaplan för att träna optimalt. Därför initierade 
SB&K i samråd med Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) 
och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) en satsning kallat Elit & Utveckling (E&U). 
Initialt avser stödet 2022–2023 med avsikt att fortsätta även efter det. 

Läs mer Helena Plüss berättar om SB&K:s elitsatsningar: www.budokampsport.
se/2022/02/07/helena-pluss-berattar-om-sbks-elitsatsningar

Syftet med Elit & Utveckling är att skapa förutsättningar för aktiva och deras 
hemmatränare för en elitsatsning genom att de tillsammans får vidareutbildning. 
Satsningen är till för seniora utövare vilka redan befinner sig på eller nära en 
internationell topp (Elit). Även juniora utövare, som av sin landslagsledning bedöms 
ha möjligheten att nå internationell toppnivå som senior, inkluderas (Utveckling).  

Stödet uppgår till en halv miljon kronor per år, vilket bland annat går till att bekos-
ta fysiska och digitala träffar för såväl aktiva som tränare. Ledare stöttas med den 
kompetens de efterfrågar samt får ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskaps-
överföring mellan idrotter. De aktiva har även tillgång till Riksidrottsförbundets stöd 
till elitidrottare i form av bland annat idrottspsykologi, idrottsmedicin, idrottsfysiologi 
och idrottsnutrition. 

Av de sökande antogs totalt 30 aktiva inklusive deras hemmatränare (en del aktiva 
med samma hemmatränare). Under våren träffades först alla aktiva samt hemma-
tränare tillsammans på en stor träff med fokus att starta kompetensutvecklingen 
inom idrottspsykologi och träningsplanering. Parallellt med detta gjordes olika fys-
träningar och fysträffar. Därefter träffades grupperna Elit respektive Utveckling var 
för sig för att fortsätta arbetet med idrottspsykologi, screening och fysisk träning.  

Läs mer 30 aktiva uttagna till Elit & Utveckling: www.budokampsport.
se/2022/02/09/30-aktiva-uttagna-till-elit-utveckling
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Under hösten genomfördes samma upplägg med en uppdelad samt en gemensam 
helg. Temat för höstens kompetensutveckling var nutrition, konditionsträning och 
ledarskapsutveckling. Totalt under året genomfördes fyra ordinarie helger på Bosön 
och två reservhelger för de som missat en ordinarie träff.  

Utöver de gemensamma träffarna har individuella satsningar inom fysträning, 
träningsplanering och nutrition genomförts. Projektledare Helena Plüss menar att 
programmets första år gått helt enligt plan men att året som gått även bidragit med 
lärdomar inför fortsättningen. Under 2023 planeras därför färre träffar på Bosön 
till förmån för att Helena genomför fler besök i den utvecklingsmiljö som aktiv och 
tränare verkar till vardags. 

Läs mer Elit & Utvecklings projektledare summerar året som gått:  
www.budokampsport.se/2022/12/13/elit-utvecklings-projektledare-summerar-aret-
som-gatt

Läs mer SB&K Elitidrott www.budokampsport.se/forbund/elitidrott
 
Jämställdhetsprojektet ”50/50. På riktigt.”
Under 2022 har vi enligt handlingsplanen framställt utbildningsmaterial i form av 
filmer, dessa ska användas i de digitala utbildningarna vi kommer att erbjuda i IUP 
(Idrottens Utbildningsplattform). 
 
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 september 2023 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 

För mer information om Demokratidrott eller kartläggningens resultat, se  
www.budokampsport.se/forbund/demokratidrott eller Demokratidrotts kommande 
projektrapport. 
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Under våren togs Demokratidrott över av Mathias Schiemann, som driver det vidare 
parallellt med andra arbetsuppgifter. I samband med riksdagsvalet i september 
genomfördes intervjuer och reportage hos en rad av förbundets föreningar och 
utövare i syfte att belysa idrottens roll som demokratistärkande kraft i samhället, och 
samtidigt uppmärksamma de utmaningar som de verksamma inom våra idrotter står 
inför. Personer inom förbundet intervjuades också för att uppmärksamma förbundets 
roll och strategier kopplat till detta arbete.

Under 2023 kommer den påbörjade insatsen för att tydliggöra och förenkla 
föreningsarbetet att fortsätta. Att strukturera tillgänglig information, och också 
belysa nyckelaspekter av vad som utgör den ideella föreningen står här i centrum.  
Kopplat till aspekten av idrott som demokratisk kraft i samhället har frågan om vad 
som gör den ideella föreningen unik aktualiserats. Genom ett civilsamhälle som i allt 
växande grad karaktäriseras av socialt entreprenörskap och aktivitetsöverskridande 
verksamheter har det uppstått ett behov av att betona föreningens rättigheter, 
men även skyldigheter och villkor för dem som önskar att gemensamt organisera 
sig i idrottslivet. Detta är samtidigt ett arbete som till stor del sker i samverkan 
med jobbet att tydliggöra och förenkla processen för att bli en del av SB&K, i 
förlängningen den svenska idrottsrörelsen och även kopplat till uppdraget att värna 
om föreningsdemokratin. 

Anläggningsguiden
I slutet av 2022 publicerades förbundets Anläggningsguide. Den arbetades 
fram under ett tre månader långt projekt 2022, som delfinansierades av 
Riksidrottsförbundets Projektstöd SF. Totalt omfattar den 84 sidor.  

Guiden innehåller presentationer av samtliga 27 aktiva idrotter inom förbundet samt 
deras respektive lokalbehov för bland annat träning och tävling. Dessa texter har 
tagits fram i samarbete med företrädare för idrotterna.   

Utöver detta finns också bland annat presentationer av olika delar av förbundets 
verksamhet samt reportage från flera kampsportsanläggningar.   

Guiden ska underlätta för våra idrottsföreningar och underförbund i deras kontakter 
med exempelvis kommuner och hyresvärdar, och även att delar av innehållet kan 
användas vid planeringen av nya idrottsytor. 

Läs mer: www.budokampsport.se/forbund/anlaggning
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Para-satsningen
Projektet Kampsport för fler med inriktning para startades under hösten och Gabriella 
Ringblom anställdes som projektledare.  

Projektet startade med att undersöka dagsläge och behov för att kunna stötta och 
utvidga förbundets paraverksamheter.  

En enkätundersökning gick ut till alla föreningar och Ringblom arbetade uppsökande. 
Hon deltog på utbildningar (bland annat de RF-träffar om erbjöds), tog kontakt med 
Parasportförbundet, idrottskonsulenter på RF och Stockholm stads idrottsförvaltning, 
intresseorganisationer med flera. Ett samarbete med SB&K:s para-kommitté inleddes 
och underförbunden kontaktades för att informeras om projektet.  

Under höstterminen 2022 utvecklade förbundet därefter material och utbildningar. 
Det har arbetats fram en grundläggande parautbildning, konceptet Paradagen 
och Kampsportsskolan para i digitalt format till vår utbildningsportal. Dessa finns 
även tillgängliga som fysiska utbildningar. Manus till filmer har skrivits, en lista med 
kontakter till fortsatt arbete finns och pilotföreningar har fått ta del utav materialen 
för att prova och utvärdera.  

Rapport från para-kommittén

Vi kan med glädje konstatera att arbetet med para-kommittén fått en flygande start 
efter några tunga pandemi-år. Med en del nya friska krafter i kommittén har vi fått en 
tydligt ökad aktivitet. Vi har haft både digitala möten samt fysiska träffar under året 
som stärkt vår sammanhållning.

Juvelen i kronan det gånga verksamhetsåret var utan tvekan det stora Rikslägret som 
arrangerades i Helsingborg den 24-25 september. Flera hundra utövare från hela 
landet var på plats och Emma Mangbo gjorde ett bejublat framträdande tillsammans 
med pappa Johan. De ledde några pass i konsten att både köra rullstol samt utöva 
jujitsu-tekniker sittande. 

Instruktionsfilmer både för sittande och stående utövare har spelats in, ett samarbete 
med Denkert produktionsbolag. Under rikslägret filmades även en hel del intervjuer 
med kända instruktörer som kommer att fungera som PR-material för det fortsatta 
arbetet.

Ett fantastiskt tillskott har även Gabriella Ringblom varit sedan hon anställdes på 
kansliet. Detta i kombination med en effektivare kommitté, en större budget och 
större möjligheter till fysiska evenemang har gjort att arbetet fått en ny dimension.
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Tävlingsverksamhet

Under året har tävlingsverksamheten i para-jujutsu startats. Detta är något som 
varit efterlängtat eftersom vi tidigare varit tvungna att resa utomlands för att se 
hur vi ligger till tävlingsmässigt. I samarbete med Mike Bengtsson och Westfight 
inkluderade man para-utövare i Westfight. Utövare deltog under våren i Köping 
(fem deltagare) och under hösten i Varberg (åtta deltagare). Detta kommer 
förhoppningsvis fortsätta och utökas under 2023.

Tre deltagare deltog på para-jujutsu-VM i Abu Dhabi. Ida Björnritz vann silver. Mike 
Malmer och Jenny Öster Hall tog ett guld vardera och Öster Hall vann även ett silver.
Dessa tre utövare deltog även i det allra första para-VM i BJJ. En fantastisk upplevelse 
där mycket handlade om att verkligen vara inkluderande på riktigt. Här fick även 
para-utövare prispengar något som inte tidigare varit möjligt. Även här visade våra 
utövare att vi är att räkna med. Mike Malmer och Jenny Öster Hall vann guld och Ida 
Björnritz ett silver.

Fallteknik och självförsvar senior

Kumla kampsport para-budo har under året utökat sin verksamhet med träning för 
seniorer. Det har startats som en kurs i fallteknik och självförsvar. Uppmärksamheten 
har varit stor och kommer förhoppningsvis utökas under 2023.

Läs mer: www.budokampsport.se/forbund/parasport
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Kommunikation 
Den externa och interna kommunikationen är fortsatt högprioriterad hos SB&K. Det 
är via kommunikation vi når de flesta av våra intressenter. Kommunikationen ska ses 
som en spegelreflektion av hela Svenska Budo & Kampsportsförbundet. 

Navet i kommunikationen, vår allra mest prioriterade kanal, har fortsatt varit 
förbundets hemsida. Här publiceras såväl nyheter som krönikor och reportage och 
diverse medlemsinformation. 

Under 2022 har det publicerats omkring 300 artiklar på budokampsport.se. 

Året innebar också en hel del nyheter och förändringar. Vi har jobbat med tre 
större kommunikationskampanjer: den nya grafiska profilen, den nya visionen och 
värdegrunden och anläggningsguiden. 

Våra sociala medier är Facebook och Instagram. Där har vi ökat följarantalet och vi 
har också under året genomgått en kurs om nyttjandet av Instagram. 

Två andra kommunikationskanaler, vår poddcast och vår webb-tv, har vi lagt på is 
under året.  

Vi jobbar fortsatt med pressutskick och vi är alltjämt öppna för frågor från media och 
allmänhet. 

Den interna kommunikationen har slipats till under året. Vi jobbar fortsatt med vårt 
nyhetsbrev, som används som utskick till föreningar snarare än ett traditionellt 
nyhetsbrev.  

Även arbetsfördelning mellan kommunikationsansvarig och kommunikatör har 
ändrats lite, där kommunikatören har ett mer utbrett internt kommunikativt arbete än 
tidigare. 

Kommunikationsarbetet har under året letts av Jonathan Broberg 
(kommunikationsansvarig), Annie Bondefelt (kommunikatör) och Mats Lilja 
(vikarierande kommunikatör och projektledare Anläggningsguiden).  
Mats Lilja slutade sin anställning 31 december. 

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 
medlemsföreningar.  

Under våren genomfördes fem tränarutbildningar på Bosön samt en i Bollebygd 
och en i Luleå. Administrerande personal behövde under hösten fokusera på andra 
arbetsuppgifter varför tyvärr inga utbildningstillfällen kunde genomföras.  

Tränarutbildning steg 1, tre utbildningar med totalt 74 deltagare 
Tränarutbildning steg 2, tre utbildningar med totalt 48 deltagare 
Tränarutbildning steg 3, en utbildning med totalt 18 deltagare 

Av de 140 deltagarna var 39 kvinnor och 101 män. Fördelningen speglar den 
nuvarande medlemsfördelningen men bör utvecklas i linje med förbundets 
jämställdhetssatsning 50/50. På riktigt.  

Utbildningarna erbjöds utan kursavgift för deltagarna tack vare Återstartsstöd som 
SB&K tilldelats av Riksidrottsförbundet. Under året användes 332 800 av den för 
utbildning öronmärkta summan till tränarutbildningarna. 

Arbetet med anpassning till utbildningsformer som kompletterar de fysiska träffarna 
fortsatte under året och inkluderar självklart även tränarutbildningarna. 
 
Nationellt godkänd idrottsutbildning
För den som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet finns Nationellt 
godkänd idrottsutbildning (NIU). Syftet med NIU är att ungdomar ska kunna 
kombinera elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå.  

Det fanns under 2022 tre av SB&K och Skolverket godkända NIU-utbildningar 
kopplade till förbundets idrotter. Själva utbildningsverksamheten är dock inte i gång 
än för jujutsun i Malmö. 

• Armbrytning på Luspengymnasiet vid Södra Lapplands Gymnasieförbund 
 i Storuman. Samverkande underförbund är Svenska Armsportförbundet och 
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 samarbetsförening är Föreningen Storuman Armsport Lappmarken. 
• Brasiliansk jiu-jitsu (BJJ) vid Kalmar Fria Läroverk i Kalmar. Samverkande 
 underförbund är Svenska Brasilianska Jiu-jitsuförbundet och samarbetsförening 
 Apex Kalmar IF. 

• Jujutsu vid Malmö Idrottsgymnasium i Malmö. Samverkande underförbund är 
 Svenska Jujutsufederationen. 

Läs mer Nationellt godkänd idrottsutbildning: www.budokampsport.se/forbund/
utbildningar/niu
 
MotoriQ 
MotoriQ är Svenska Budo & Kampsportsförbundets samlingsnamn för all verksamhet 
som på något sätt bygger på metoden fysisk litteracitet (physical literacy). Under 
namnet MotoriQ bedriver SB&K både utbildning och utveckling. Under året har det 
skett arbete med att utveckla ett skolsamverkans projekt under namnet Kamplek i 
skolan. Projektet består av ett filmat lekmaterial anpassat för att användas i skolor  
av lärare och pedagoger med syfte att låta barn testa lekfull kamplek. 

Det har också arrangerats ett flertal utbildningar för SB&K:s föreningar och på 
uppdrag av RF/SISU-distrikt. Representanter från SB&K deltog också på konferensen 
Change the game i Umeå där man även höll i några praktiska pass.    
 
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-
skolakonceptet.  
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Antidoping 
Arbetet kring antidoping är viktigt att bedriva inom hela förbundet bland annat för 
att öka medvetenheten om det egna ansvaret och minska risken för misstagsdoping. 
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.  

Antidoping Sverige (ADSE), som är Sveriges Nationella Antidopingorganisation 
(NADO), flaggade i slutet av året för att den nya internationella standarden ställer 
högre krav på utbildningsinsatser till flera av SB&K:s målgrupper, vilket framöver 
behöver implementeras i antidopingprogrammet. 

Läs mer Fokus på utbildning vid årets antidopingkonferens: www.budokampsport.
se/2022/10/28/fokus-pa-utbildning-vid-arets-antidopingkonferens

Christian Engvall, medlem i den medicinska kommittén, är SB&K:s 
antidopingansvarige. 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. Uppgift om antal tester som genomförts på medlemmar inom SB&K under 
2022 fanns inte tillgänglig vid denna deadline. 

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. Till följd av den 
haltande landslagsverksamheten 2020 – 2021 har färre aktiva uppfyllt kriterierna. I 
kombination med att några avslutat sin elitsatsning har inte alla förbundets cirka 20 
platser varit tillsatta.  

Vaccinera klubben är en idrottsövergripande webbaserad utbildning som Antidoping 
Sverige tillhandahåller. Föreningar som arrangerar SM i någon av förbundets idrotter 
ska ha en aktiv vaccination, men oavsett verksamhetsinriktning rekommenderas 
utbildningen som utgångspunkt i varje förenings antidopingarbete. 57 av SB&K:s 
812 medlemsföreningar hade vid utgången av 2022 en aktiv vaccination, vilket 
procentuellt är på samma nivå som föregående år. 
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Ren Vinnare är en webbaserad utbildning där aktiva och ledare kan lära sig det allra 
viktigaste inom antidoping och på så sätt minska risken för att av misstag bryta mot 
dopingreglerna. För alla landslagsaktiva inom förbundets idrotter är utbildningen 
obligatorisk att genomföra. Under året genomförde 78 nya personer alla moduler 
vilket gör att det inom SB&K är totalt 428 personer som genomfört hela utbildningen. 

Med fokus på frågor kopplade till doping och antidoping genomfördes Antidoping-
veckan 2022 den 18-22 juli. Årets temavecka, den fjärde i ordningen, var en 
kommunikativ insats på budokampsport.se och i förbundets sociala medier där 
tretton nedslag lyftes fram. Syftet med temaveckan är att öka kunskapen och visa 
exempel på hur antidopingarbete kan genomföras. Som aktiva utövare fick Angela 
Mamic (muaythai) och Leo Eshagi (kickboxning) ge sin syn på att hålla idrotten 
ren från doping och att vara uttagen att vistelserapportera. Jenny Schultze från 
Antidoping Sverige intervjuades om hur urvalet till dopingkontroller görs medan 
Annica Jara Cofré berättade hur Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsuförbundet tagit ett aktivt 
tag om sitt antidopingarbete. Utöver det presenterades bland annat utbildningstips, 
statistik samt SB&K:s uppdaterade antidopingprogram. 

Läs mer Antidopingveckan 2022: www.budokampsport.se/2022/07/22/adv22-sa-
var-antidopingveckan-2022

Läs mer om antidoping på budokampsport.se: www.budokampsport.se/antidoping
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Utmärkelser
  
Följande förtjänsttecken har delats ut under 2022:  

Förtjänsttecken 1 

349 Martin Ladfors           Ju jutsuklubben Dokan Dojo 
350 Göte Tolvteus    Ju jutsuklubben Dokan Dojo 
351 Alice Wilhelm             Älvsjö Ju-jutsuklubb 
352 Theodor Mitilinos              Älvsjö Ju-jutsuklubb 
353 Kenneth Hansson              Kaizenkan IF 
354 Johan Birath            Grapplingsällskapet Livhusaren 
355 Philip Johansson      Grapplingsällskapet Livhusaren 

Förtjänsttecken 2 

310 Robert Löfgren                  Ju jutsuklubben Dokan Dojo 
311 Linda Antonsson              Ju jutsuklubben Dokan Dojo 
312 Mats Antonsson          Älvsjö Ju-jutsuklubb 
313 Mimmi Cambladh          Älvsjö Ju-jutsuklubb 
315 Malin Eklöf Heinonen  Kaizenkan IF 

Förtjänsttecken 3  

290 Henrik Söderqvist    Nuboko Aikido                                                                   

Förtjänsttecken 4 

– 

Förtjänsttecken 5 

192 Martin Ingholt      Nybro Kampsport center IF 

Förtjänsttecken 6 

30 Ingemar Sköld            Nacka Dojo IF 
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Medlemsutveckling 
Förbundet har över en längre tid haft en uppåtgående trend gällande antalet 
föreningar och passerade detta år för första gången 800 medlemsföreningar. Vid 
årets utgång var det 812 fördelade över 227 av landets 290 kommuner. Troligen 
behåller därmed SB&K en plats bland de tio specialidrottsförbund (SF) inom 
Riksidrottsförbundet (RF) med flest antal föreningar (plats 8 år 2021). 

Läs mer SB&K växer – över 800 föreningar anslutna: www.budokampsport.
se/2022/10/20/sbk-vaxer-over-800-foreningar-anslutna

Antalet medlemmar vände efter förra årets dipp åter uppåt och 2022 stängdes med 
53 142 medlemmar i klubbregistret. Glädjande är det nästan genomgående positiva 
siffror för alla distrikt jämfört med föregående år. 

Medlemsantal redovisade av SB&K utifrån klubbregistret samt RF utifrån IdrottOnline 
har över tid uppvisat en växande differens. En insats för att identifiera det faktiska 
antalet medlemmar i verksamheten samt minska skillnaden var införandet av en 
årsrapport. Första årets arbete visade viss inverkan men det är fortsatt nära på 
dubbelt så många i IdrottOnline som det betalas för till SB&K.  

Läs mer Uppföljning av föreningarnas årsrapport 2022: www.budokampsport.
se/2022/11/23/uppfoljning-av-foreningarnas-arsrapport-2022

Så som framgår av namnet på förbundets jämställdhetssatsning 50/50. På riktigt. 
eftersträvas en jämn könsfördelning. Olika idrotter och distrikt har olika långt till det 
målet men för förbundet som helhet är fördelningen fortsatt snarast 30/70 gällande 
kvinnor/män.  

Medlemsstatistik SDF

Distrikt                     Föreningar         Differens            Medlemmar             Differens 

Mellan   154  0   8 120  906 

Nedre Norr  24  2   1 052  -45 

Skåne   108  3   7 673  925 

Stockholm/Gotland  213  5   16 594  1 758 

Väst   162  9   11 667  1 378 

Öst   94  -2   5 008  665 

Övre Norr  57  4   3 028  539 

SB&K totalt 812  21   53 142  6 126 
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På nästa sida framgår medlemsantal och fördelning för respektive idrott. Noteras 
kan att två idrotter, brasiliansk jiu-jitsu och muaythai, nådde över 10 000 medlemmar 
vardera. Dessa båda har också flest antal föreningar anslutna medan kyokusin 
med 88 medlemmar per förening står för det högsta snittantalet. Av förbundets 30 
idrotter saknas medlemsföreningar helt i sambo, savate och sumo varför dessa inte 
presenteras i tabellen.

Totalt antal kvinnor   16 046    Andel kvinnor  30,2% 
<25 år    10 503    <25 år  20% 

>25 år    5 543    >25 år  10% 

         

Totalt antal män   37 096         Andel män  69,8% 
<25 år    20 625    <25 år  39% 

>25 år    16 471    >25 år  31%   
      
      
  

Medlemsstatistik SDF

Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2022-12-31 
                       Kvinnor                           Män

Distrikt                    Föreningar    Medlemmar    < 25 år      > 25 år             < 25 år         > 25 år

Mellan   154  8120  1540  858  2962  2760 

Nedre Norr  24  1052  216  112  365  359 

Skåne   108  7673  1467  648  3486  2072 

Stockholm/Gotland  213  16 594  3343  1996  5929  5326 

Väst   162  11 667  2387  1235  4567  3478 

Öst   94  5008  899  449  2052  1608 

Övre Norr  57  3028  651  245  1264  868 

Totalt   812  53 142  10 503  5543  20 625  16 471 
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Medlemsstatistik idrotter      
Siffror hämtade ur SB&K:s klubbregister 2022-12-31     

                      Kvinnor                               Män 
Idrott                Föreningar*   Medlemmar**   < 25 år       > 25 år        < 25 år       > 25 år
Aikido   102  2 678  592  372  865  849 

Allstyle   57  799  178  97  323  201 

Armsport  40  693  76  71  161  385 

Brazilian jiu-jitsu (BJJ)  167  10 010  1 485  733  3 785  4 007 

Bujinkan  21  498  76  35  220  167 

Capoeira  26  1 354  525  185  458  186 

Defendo  4  41  5  8  3  25 

Filippinska kamparter  

(FMA)   8  103  12  19  11  61 

Glima   1  4  0  1  0  3 

HEMA   27  535  32  81  96  326 

Iaido   27  259  19  40  31  169 

Jodo   8  60  2  12  10  36 

Jujutsu   143  7 071  1 941  430  3 257  1 443 

Kempo   14  488  137  66  188  97 

Kendo   14  310  29  33  119  129 

Kickboxning  99  2 976  652  514  918  892 

Krav maga  10  365  99  54  107  105 

Kyokushin  54  4 736  1 284  365  2 161  926 

Kyodo   5  80  3  33  2  42 

Mixed martial arts 

(MMA)   113  2 814  220  180  1 349  1 065

Muaythai  193  11 722  2 188  1 674  4 278  3 582 

Naginata  2  15  2  6  0  7 

Shorinji kempo  10  262  63  24  90  85 

Submission wrestling  145  3 067  379  253  1 242  1 193 

Systema  2  64  14  11  16  23 

Taido   11  422  127  39  181  75 

Wushu   52  1 716  363  207  754  392 

Totalt     53 142  10 503  5 543  20 625  16 471 
  

*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
Ingår i “Medlemsutveckling”.

Medlemskap i inter-
nationella förbund  
Svenska Budo & Kampsportsförbundets underförbund är medlemmar i följande 
internationella organisationer:  
 
Aikido    

IAF – International Aikido Federation  
EAF – European Aikido Federation 

Armsport     
IFA – International Federation 
of Armwrestling  

Glima     
Viking Glima Federation    

Jujutsu     
Ju-jitsu European Union     
Ju-jitsu International 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 

MMA     
International MMA Federation

Muaythai     
International Federation of Muaythai 
Associations (IFMA)     
European Muaythai Federation (EMF)  

Shorinji kempo     
World Shorinji Kempo Organization 
(WSKO)     

Taido     
World Taido Federation (WTF)  

Wushu    
European Wushu Federation     
International Wushu Federation  



70SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2022

VÅRA  
DISTRIKT

Foto: C
reative Com

m
ons



71SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2022

Våra 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.  
Distriktet hade ingen aktivitet under 2022.

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.

Stockholm-Gotlands 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.
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Distrikt Nedre Norr
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, Östersund, Jämtland
Kassör    Mikael Näktergal, Härnösand, Ångermanland
Övriga ledamöter  Ulrika Näktergal, Härnösand, Ångermanland 
   och Martin Hultgren, Sundsvall, Medelpad
Suppleanter   Sofia Friberg, Östersund, Jämtland 
   och Oscar Hammar, Strömsund, Jämtland

Revisorer: 

Revisor SB&K Nedre Norr Roger Isaksson, Östersund, Jämtland
Revisor SB&K Riks Thomas Hajas

Valberedning: 

Ordförande  Hans-Ove Wiklund, Härnösand, Ångermanland
Ledamot 1  Vakant
Ledamot 2  Vakant

Antal protokollförda sammanträden för DFS (styrelsen)
Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året varav sju var via 
Microsoft Teams (i syfte att hålla nere kostnaderna för förbundet).

Distriktets representation
SB&K Nedre Norr har varit representerat i flera styr-, planerings-, samråds- 
och beslutsorgan.

Roger Eriksson, Föreningen Strömbrytarna
Ledamot Svenska Armsportförbundets styrelse

Johan Isberg, Östersunds Budokai
Kantdomare i Kumite och Kata

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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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 och 
EKO domare kata och kumite

Michael Söderkvist, Östersunds Budokai
Vice ordförande i Swedish Kyokushinkai Karate, ledamot och ordförande tekniska 
kommittén Swedish Kyokushinkai Karate, branch chief Swedish Kyokushinkai Kara-
te, country representative Swedish Kyokushinkai Karate, styrelseledamot European 
Karate Organization, ordförande domarkommitté European Karate Organization, 
domarkommitté World Karate Organization, sekai Karate-do Renmei Shin Kyokushin-
kai Shibu-sho, EKO Domare Kata och Kumite, SKK Match- och katadomare, instruktör 
i European Jodo Federation, Kuden-licens, domare och funktionär WKO World Cham-
pionship i Kilce Polen, domare och funktionär EKO EM i Bulgarien och domare och 
funktionär EKO EM Open i Polen

Antal anslutna klubbar vid årets slut: 24  
Medlemsavgift SB&K Nedre Norr: 500 sek per klubb och år 

Medlemsstatistik

Nya föreningar i distriktet under 2022

Namn     Ort   Idrott
Fightclub Näsåker   Näsåker  Kickboxning
Östersunds Taidoklubb  Östersund  Taido

Urträdda föreningar i distriktet under 2022

Inga klubbar gjorde urträde i distriktet under 2022



74SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2022

Ekonomiskt stöd till medlemsklubbar
Distriktet har under 2022 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
Inga SDF-arrangerade utbildning i distriktet under 2022. Riksidrottsförbundet och 
Distriktsförbunden i båda länen har erbjudit flera digitala alternativ till utbildningar 
under året både för våra idrottsföreningars organisations- och aktivitetsledare. Både  
i idrottsrelaterade ämnen och andra viktiga föreningsfrågor.

Idrotter i distriktet 
Aikido, Armsport, BJJ (Brasiliansk Jiu-Jitsu), Bujinkan Budo Taijutsu, HEMA (Historical 
European Martial Arts), Iado, Jodo, Ju-Jutsu, Kyokushin Karate, Kendo, Kickboxning, 
MMA (Mixed Martial Arts), SW (Submission Wrestling), Taido,Thaiboxning (Muaythai) 
och Wushu.

Översikt av distriktets medlemsutveckling 2012-2022

    År     Antal klubbar        Antal aktiva
2022  24   1 052
2021  22   1 097
2020  25   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
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Mästerskapsmedaljer 2022

Valör  Namn Idrottsförening Idrott

VM-silver (IFA)          Douglas Sandström Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning Jr   

     U-21 men left   

     70 kg

VM-silver (IFA) Douglas Sandström Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning Jr   

     U-21 men right   

     70 kg

VM-silver (IFA) Patrik Berg Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning   

     Senior men left   

     86kg

VM-silver (IFA) Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning   

     Senior men left   

     +105 kg

VM-brons (IFA) Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning 

     Senior grand-

     masters, 

     l +105 kg

SM-guld  Douglas Sandström Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning 

     JrU21 men left   

     70 kg

SM-guld  Douglas Sandström Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning   

     JrU21 men right  

     70 kg

SM-guld  Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning   

     Masters men left  

     105 kg

SM-guld  Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning   

     Masters men   

     right 105 kg

SM-guld  Stefan Svensson Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Armbrytning   

     Senior men left   

     105 kg

SM-guld  Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning   

     Senior men left   

     +105 kg

SM-guld  Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning   

     Senior grand-

     masters,

     left, +105kg 
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Valör  Namn Idrottsförening Idrott

SM-guld  Börje Marklund Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning   

     Senior grand-

     masters, right 

     +105 kg 

SM-guld  Martin Sohlin Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytning   

     Senior men right  

     105 kg

SM-silver Alireza Mohammady Östersunds Jeet Kune Do Klubb  MMA A-klass   

   (ÖJK)  -70,3 kg

SM-silver Andreas Tjärnberg Drakbrytarnas Idrottsförening Armbrytning   

     Masters men   

     right 95 kg

SM-silver Johan Olofsson Blue-Lake Armsport IF Armbrytning   

     Grand Masters, 

     right 95 kg

SM-silver Johanna Eriksson Föreningen Strömbrytarna Armbrytning   

     JrU18 women   

     right +63 kg

SM-silver Erik Fahlgren Örnsköldsviks Atletklubb Armbrytningg 

     Senior men right  

     +105 kg

SM-brons Andreas Tjärnberg Drakbrytarnas Idrottsförening Armbrytning   

     Masters men left  

     +105 kg
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Läger i distriktet 2022
När Läger Idrott  Var

30 juli-5 augusti Shugyo  Aikido  Sollefteå
 (fördjupat studium)  
 med Fredrik Ijmker Snell 
8-9 oktober Oktoberläger Aikido  Sollefteå

Tävlingar i distriktet 2022
När Läger Idrott  Var

5 mars Grottfight Thaiboxning  Sundsvall
21 maj Grottfight Thaiboxning  Sundsvall
22 oktober Grottfight Thaiboxning  Sundsvall

Distriktets landslagsaktiva 2022

Namn   Idrottsförening Landslag

Alireza Mohammady  ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Svenska    

     MMA-landslaget 

Ida Stensson  ÖJK (Östersunds Jeet Kune Do Klubb) Svenska    

     BJJ-landslaget 

Patrik Berg  Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Svenska 

     Armbrytnings-

     landslaget 

Douglas Sandström  Storsjöbrytarna Armbrytarklubb Svenska 

     Armbrytnings-

     landslaget 

Erik Fahlgren  Örnsköldsviks Atletklubb Svenska 

     Armbrytnings  

     landslaget 

Börje Marklund  Örnsköldsviks Atletklubb Svenska 

     Armbrytnings  

     landslaget 
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Klubbar att särskilt uppmärksamma
40-årsjubileum Härnösands Karateklubb som grundades i november 1982 
   firade 40-årsjubileum.

30-årsjubileum KemJoh Hapkido TKD Klubb Ådalen i Kramfors firade 30 år. 
   Föreningen som grundades 1992.

Detta är kortversion av distriktets verksamhetsberättelse. Ni finner fullständigt doku-
ment genom denna länk: docs.google.com/document/d/19KZqh9qwzAULvuMUdX-
w3pJtFb2veeJ6DYmVg8pPvt18/edit?usp=sharing

Utmärkelser (Högre graderingar, förtjänsttecken 
med mera) 2022
Utmärkelse Namn Idrottsförening Idrott

5:e dan (Godan) Niklas Serrebo Hansson Aikido Sundsvall  Aikido
  Meiseikai IF 
3:e dan (Sandan) Louice Svedin Aikido Sundsvall  Aikido
  Meiseikai IF 
3:e dan (Sandan) Lena Sunding Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
3:e dan (Sandan) Benjamin Österberg Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
3:e dan (Sandan) Kristina Tajani Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
3:e dan (Sandan) Marcus Sehlström Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
3:e dan (Sandan) Maano Aunapuu Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
3:e dan (Sandan) Peter Novak Östersunds Budokai Ju-Jutsu kai
2:a dan (Nidan) Conny Andersson Aikido Sundsvall Aikido
2:a dan (Nidan) Magnus Lindh Sundsvalls Budoklubb Kyokushin

Mästerskap i distriktet under 2022
Distriktet och ingen av våra idrotter eller klubbar stod arrangör för något mästerskap 
under 2022.
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Distrikt Mellan
Distriktet består av 154 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 4st nya klubbar, vilket distrik-
tet tillstyrkt. Dessa är: Knivsta Enshin Karate, Wushu Kung fu förening i Örebro, FEJK 
Jiu Jitsu Klubb, Sunne Muaythai

Klubbar som lämnat distriktet eller uteslutits av Budo & Kampsportförbundet:  
Under året har följande klubbar lämnat eller uteslutits ur Budo och Kampsortsförbun-
det Distrikt mellan: Gefle Kyokushin Idrottsförening, Ludvika BJJ, Thai & MMA Klubb, 
Serenity IF Karlstad Martial Art, Karlskoga Thaiboxningsklubb, Aikidoklubben Sträng-
näs, Dalregementets IF, Ideella föreningen Hilti Fight Center Knivsta

Årsmötet för verksamheten 2022
Årsmötet för 2021 hölls den 26 februari klockan 14.00 2022 via Zoom. 6 st klubbar 
var representerade på mötet med tillsammans 6 röster. Valberedningen hade till 
detta möte lyckats föreslå ledamöter till en hel styrelse. 

Styrelsen har bestått av

Ordförande   Lars-Göran Andersson
Vice ordförande  Christer Enfors
Sekreterare   Peter Sahlin
Kassör    Dirk Handzic
Ledamot   Cecilia Ralfe-Stelander
Ledamot   Andreas Åslin 
Revisor har varit  Anders Pettersson

Valberedning har bestått av: 

Sammankallande    Rickard Tjust
Ledamot     Niklas Björklund
Ledamot     Henrietta Florén

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft elva protokollförda möten förutom det konstituerande mötet, samt 
ett antal informella kontakter. 

Distriktsverksamheten
Under 2022 har verksamheten normaliserats efter pandemin. Vi har återigen kunnat 
träna som vanligt. Styrelsen har dock upplevt ett behov av stöd till föreningarna och 
fattade under året beslut att återigen ge ett ”brett” bidrag till föreningar som svarat 
på ett antal frågor gällande bidragets användning. Avsikten var att ge möjlighet till 
föreningar att utveckla och bibehålla verksamheten. För att erhålla stöd behövde 
ansökande förening besvara frågor gällande hur stödet avsågs användas. 37 
föreningar ansökte och besvarade frågor, dessa erhöll ett bidrag på 2 703:-

Följande klubbar erhöll bidrag
Hammarö fight club, I3 sportklubb, Föreningen 021 Grappling, IF Silverstadens, 
KampsportCenter P2, BJJ förening Enköping, Västerås Ki-Aikidoklubb, Three Kings 
Muay thai Säffle IF, Wing Chun Uppsala IF, Westerås Tai-Nui Club, KFUM Uppsala 
Kyokushin Karate, Säffle Kampsportklubb, Dala Närkampsförening, Föreningen 
Arvika Systema, Kanso Bujutsu Ruy Eskilstuna Förening, Föreningen Uppsala 
Historiska Fäktskola Torsby Aikidoklubb, Kyokushin Karate-Do Kristinehamn, 
Svenneby Aikidoklubb Karlstad Aikidoklubb, Enköpings Ki-Aikido, Aikido Dojo 
Falun, Arvika Hilti BJJ Förening Flens Armfighters, Örebro HEMA, Nyköpings 
Bushidoförening, Hudik BJJ IF, Hudiksvall ju-jutsuklubb, Svanskogs IF / SIF Armsport, 
Förening Söders Fight Gym, Leksand Muaythai TF, Kampsportsklubben Mifuné, 
Orsa Budoklubb, KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb, Issha Kyudo Kai - Uppsala 
Kyudoklubb, Örebro budoklubb, Gävle Ju-Jutsu,Shorinji Kempo Karlstad Shibu

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, Shorinji Kempo Karlstad Shibu.

Ett Bukiwazaseminarium har för tionde gången arrangerats i Torsby med deltagare 
från olika klubbar inom distriktet. De klubbarna erhöll bidrag från distriktet för delta-
garna.
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Stockholms Budo & 
Kampsportsförbund
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 represen-
terar 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 
förbundet 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 Kamsportsfestivalen 
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.

Styrelsen har under 2022 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 kampsport i regionen, genom ett aktivt påverkansarbete mot politiker 
 och beslutsfattare.

• Initierat och arrangerat Kampsportsdagarna vid Sergels torg med bland annat 
 panelsamtal med politier och beslutsfattare i linje med vårt påverkansarbete 
 i anläggningsfrågan.

• Initierat Kampsportsfestivalen 2–4 december.

• Samarbetat i strategiska frågor med övriga kampsportsförbund utanför SB&K.

• Representerat förbundet i RF-SISU Stockholm på ett flertal möten.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Ekonomin
Coronapandemin har återigen präglat framför allt första delen av verksamhetsåret. 
Då medlemmarna inte kunnat genomföra sina aktiviteter i samma utsträckning som 
vanligt, har färre bidrag sökts och betalats ut, vilket påverkat resultatet positivt. 
Vissa kompletterande inköp av utrustning har gjorts av både mattor och teknik,  
samt ett 300 kvadratmeter sportgolv i trä.

Årets resultat ligger under budget, och förbundets ekonomi är i allmänhet god.
Återstartsstöd söktes och blev beviljat under året, vilket gett möjlighet att genomföra 
fler aktiviteter än tidigare.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning
med noter.

Medlemmar
Antal aktiva medlemmar 2022: 16 124 

Styrelsen
Peder Finnsiö, ordförande
Malin Anna Lindgren, sekreterare 
Marlon Schramm, kassör
Thabo Motsieloa, vice ordförande
Carina Martinsson, ledamot
Isabelle Sarfati, ledamot  
Johan Halldin, ledamot

Lekmannarevisor: Mats Philipsson
Valberedning: Håkan Ozan (ordförande) och Gigi Babra
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Distrikt Väst
Under året har verksamheten ökat på alla sätt. Pandemin släppte sitt tag över idrot-
ten i form av regleringar men har trots det en stor påverkan i hela distriktet. Många 
av våra medlemsföreningar har det tufft att komma igång. Fler bidrag och olika stöd 
än någonsin har gått ut för att underlätta. Vi har arbetat med att utveckla distriktets 
organisation och möjlighet att stödja våra medlemmar. SB&K väst tog plats i allt fler 
sammanhang för att stärka våra idrotter i samhället. Det är med stor tillförsikt vi går 
in i 2023 med mycket aktivitet inbokad.

Styrelsen
Förbundsstyrelsen

Mikael Bengtsson, ordförande  
Lena Zenngard, kassör  
Jean Lycke, ledamot  
Anilda Fernandes, vice ordförande    
Kenny Friman, vice kassör  
Markus Agebrink, ledamot 
Janicke Andersson, ledamot (lämnade uppdraget i oktober  
och Marian Hansson tog hennes plats) 
Marian Hansson, suppleant (t.o.m. september)  
Claes Alingsjö, suppleant 

Revisor

André Angantyr

Valberedning 

Henrik Madsen, ordförande      
Catarina Johansson, ledamot  
Hans Selander, ledamot

Möten
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten, protokoll finns på hemsidan.

Medlemsavgiften
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. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Administrativa funktioner och köpta tjänster
Anställd kanslist och samordnare har varit Catarina “Cattis” Johansson. 
Samordnaren har arbetat med förbundets löpande administration, erbjudit service för 
medlemsföreningarna, arrangerat utbildningar samt aktivt arbetat med utveckling av 
distriktet på flera plan. Kontoret finns i samordnarens bostad i Alingsås.

Marina Regner (Stigbergets Redovisning) ekonomi, rådgivning och bokföringstjänst.
Magnus Axbom projektutveckling, mediarådgivning och it-support.

Hemsidan
Hemsidan är under ständig utveckling och ska hela tiden förbättras för att vara ett 
bra stöd för våra medlemmar.

Utrustning för utlåning
Distriktets kapacitet att hjälpa våra medlemmar med deras evenemang har stärkts 
under 2022. Avtal med SBJJF och SvJJF har ytterligare ökat våra möjligheter. Vi har 
nu olika typer av mattor för användning både inomhus och utomhus. Det finns bland 
annat utrustning och profilmaterial för tävlingar, ceremonier och uppvisningar.

Verksamhet
Distriktet har under 2022 ökat verksamheten på alla sätt. Vi har arrangerat evene-
mang och stöttat läger, tävlingar och uppvisningar. Vi har ökat användningen av 
distriktets utrustning. 

Distriktets profil har utvecklats med material som nu finns med i alla evenemang och 
publikationer.

Vi har arbetat med samhällspåverkan och deltagit i ett flertal träffar och konferenser 
ofta tillsammans med RF/SISU Västra Götaland och/eller Halland. Vi har tillsammans 
med RF/SISU deltagit för att påverka de styrdokument som finns i Göteborg. Detta rör 
bland annat lokalfrågor som har uppmärksammats.

Region in motion är ett stort Physical Literacy-projekt i Västra Götaland där vi är akti-
va. Detta får ringar på vattnet till 2023 och kommer att märkas i fler kommuner inom 
distriktet.

Vi har utvecklat kontakten med para-sporten i Väst och genomfört en del gemen-
samma evenemang.

Vi har aktivt arbetat för att öka kontakten med våra medlemsföreningar. Represen-
tanter från styrelsen har deltagit på allt från träning till årsmöten ute på klubbar. 
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Utbildning
Grundläggande utbildning sker via RF/SISU. Vi har aktivt arbetat för att fler utnytt-
jar denna möjlighet och tar stöd från RF/SISU med föreningsutveckling i samarbete 
med distriktet. Vi har genomför flera fortbildningar centralt och arbetar på att kunna 
genomföra flera utbildningsprojekt under 2023. Vi har stärkt vår organisation och 
hoppas det ska få önskad effekt under kommande år.

Bidrag
Förbundet vill stödja verksamheten inom distriktet på olika sätt. Bidrag är det mest 
påtagliga. 

De kategorier man kan söka bidrag för är: föreningsutveckling, läger, tävling, uppvis-
ning/examinering och material samt speciella projekt med upp till 30 000 kr/förening. 
Distriktet har även aktivt stöttat med praktiska delar knutna till föreningarnas bi-
dragsberättigade evenemang.     

Totalt har 329 896 kr betalats ut i bidrag under 2022 och det är en ökning med 120% 
sedan 2021. Lägger man till det distriktet har gjort för att stödja olika evenemang är 
det en sammanlagd ökning med cirka 200%.

Förbundsfakta
Januari 2023 fanns det inom distriktet 162 anslutna föreningar och 11.667 (+1378) 
medlemmar.

Under 2022 har följande förening utträtt: 
Hjo BJJ IF 

Under 2022 har följande tolv föreningar tillkommit: 

Lerums Muay Thai Klubb 
Nordic Grappling Arts IF 
Sotenäs Armbrytarklubb 
Tjörns HEMA-Sällskap 
Humble Muay Thai Idrottsförening 
AGN Kraftsportsklubb 
Halmstad Fight Academy IF 
TSG Karate Klubb Göteborg 
Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF
Föreningen Rai Ken Dojo Budogemenskap
Halmstad Fighters Klubb 
Skaraborgs Aikidoklubb

Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2023.
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Distrikt Öst
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Öst har under verksamhetsåret 2022 
varit konstituerat enligt följande: 

Ordförande  Joakim Hedström 
Vice Ordförande Peder Gustafsson 
Kassör   Emil Gustafsson 
Sekreterare   Jesper Kedjevåg 
Ledamot   Jonas Elfving 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten. En arbetshelg 
arrangerades på Öland för styrelsens medlemmar. Styrelsen arbetade fram ett 
informationsmaterial till klubbar som önskar söka olika stipendium till sin verksamhet, 
samt fick en redogörelse kring hur projektet 10-minuters-metoden fortskrider.  

Styrelsens ordförande deltog som representant på förbundskonferensen på Bosön 
29-30 oktober där SB&K:s nya vision diskuterades.  

Under det gångna året har följande föreningar beviljats inträdde i förbundet  
och distrikt öst:

Capoeira Guanabara Blacka
IF Seishin Kyokushin Karate
Föreningen Arte Cultural Baiana
Föreningen Combat Camp
Golden Fight Club Kampsportsförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022



87SVENSKA BUDO & KAMPSPORTSFÖRBUNDET – VÅR VERKSAMHET 2022

Skånes Budo & 
Kampsportsförbund 
Styrelsen har haft nio fysiska styrelsemöten, samt ett årsmöte under året. 

Styrelsen
Ordförande, André Angantyr 
Kassör, Sabrina Sedin Roskvist 
Vice ordförande, Anders Olsson 
Sekreterare, Madleine Mårtensson Krokstäde 
Ledamot, Jesper Thelander 
Suppleant, Patrick Van Hengel 
Suppleant, Emma Ankargren 

Revisor, Thomas Hajas 
Revisor suppleant, Karin Carlsson 

Valberedning, Anders Slätteryd och Camilo Pozo 
Hedersordförande, Leif Almö

2022
Förbundet har under året löpande tagit emot och granskat föreningsansökningar, 
svarat på skrivelser samt fördelat bidrag. Nytt under året blev ett bidrag för material.

Ett par föreningsbesök genomfördes under 2022. 

Vi har även fortsatt erbjudit våra föreningar utlåning av mattor utan kostnad.

DM
Vi tog nytt tag i att få i gång vårt DM, denna gång planerat att ske i oktober. Men 
tyvärr blev det för få kampsporter och deltagare, så vi beslutade oss för att skjuta  
det till 2023 och göra ett nytt försök då. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Information
Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida, Facebook och Instagram med information 
från Svenska Budo & Kampsportsförbundet och RF-SISU Skåne. Vi har upplyst våra 
föreningar om utbildningar från både SB&K och RF-SISU Skåne.  

RF-SISU Skåne
Under året har vi inlett ett närmare samarbete med vår konsulent på RF-SISU Skåne 
och börjat planera för kommande aktiviteter med dem. 

På RF-SISU Skånes årsstämma den 7 april närvarade distriktet. Vi deltog även i no-
vember på SDF-konferens som anordnades i Malmö med fokus på förändringar från 
och med 2023 samt gällande krav för att erhålla stöd.

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Sista helgen i oktober deltog ordförande på Förbundskonferens som Svenska Budo 
& Kampsportsförbundet arrangerade. Distrikt och underförbund var närvarande på 
denna konferens. Där diskuterades bland annat en ny värdegrund, det pratades om 
idrott för alla, en föreläsning om MotorIQ hölls och det diskuterades hur vi blir bättre 
tillsammans. 

Ny logotype
Svenska Budo & Kampsportsförbundet tilldelar distriktet en ny logotype, detta är en 
följd i att skapa enlighet och en igenkänningsfaktor med distrikten och SB&K.

Distriktssamarbete
I december blev vi inbjuda till träff med distrikt Väst i Varberg. Det var två väl genom-
förda dagar med fokus på hur blir vi starka tillsammans och vi hade massor med 
erfarenhetsutbyte.

Nästa möte är planerat att ske våren 2023 och vårt distrikt står som värd.

Lokal
I november flyttade vi in i vår egna lokal förlagd i centrumlokalen i Svedala. Detta 
möjliggör att vi kan förvara allt vårt material, hålla möten på fast plats och att vi kan 
ta emot föreningar som önskar besöka oss. 

Nya medlemsföreningar
Söderåsen BJJ & Mental Fitness Förening 
FK Klagshamn
Näsets budoklubb   
IShuren Aikido Malmö Klubb
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Aurelian Tigers Sällskap   
Tenchi Jujutsuklubb
Helsingborg Combat Club  
House of Samurai, Lund
Tia Qi-gong & Kung Fu Förening Lund 
KFUM Malmö

Bidrag
Vi fick in många ansökningar för bidrag av inköp för material. Vilket var glädjande. 
Efter ett tillskott från RF-SISU Skåne sköt vi till ytterligare bidragspengar för att så 
många som möjlighet skulle kunna få bidrag. Följande bidrag har delats ut till fören-
ingar under 2022. 

Utbildningsbidrag

Fighting Spirit Malmö, Självskyddsakademin i Bromölla, Musubi Dojo  
Kampsportsförening.

Materialbidrag
Helsingborgs Combatclub, Furulunds Kickboxningsklubb, Bara Kampsportsförening, 
Båstad Budoklubb, Musubi Dojo Kampsportsförening, Självskyddsakademin i Bromöl-
la, GAK Enighet, Frontier.

Förtjänsttecken
Under våren 2022 kunde föreningar börja nominera sina eldsjälar till distriktets 
egna förtjänsttecken i silver. Även förtjänsttecken i guld fanns och nominerades och 
beslutades av distriktsförbundets styrelse. Guld är för eldsjälar i Skåne som utmärkt 
sig och spelat stor roll både på klubbnivå och på förbundsnivå eller internationellt.

Guld

Nr 1 Leif Almö, GAK Enighet Malmö
Nr 2 Patrick van Hengel, Musubi Dojo Kampsportsförening Löddeköpinge
Nr 3 Stefan Stenudd, GAK Enighet Malmö
Nr 4 Mike Wall, Fenix Kampsport

Silver

Jonas Holmer, United Fighters Trelleborg
Harry Zweiacker, Kristianstad Kampsportscenter
Alan Rosario da Costa, Abada Capoerira Lund
Johan Wolke, Furulunds Kickboxningsklubb
Ann-Helen Slätteryd, Södra Sandby Jujitsuklubb
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Svenska 
Aikidoförbundet
Ordföranden har ordet
2022 präglades av återstart av våra klubbars huvudsakliga verksamhet, aikidoträ-
ning på matta, i dojon, tillsammans med varandra. Svenska Aikidoförbundet står 
väl rustade för att skapa goda förutsättningar för våra medlemsklubbar att komma 
igång med verksamhet igen och locka tillbaka gamla medlemmar och nya tränande. 
Vi har en god ekonomi och vi har bra marknadsföringsresurser.

2022 bestod av ett mycket välbesökt och lyckat Sverigeläger, vi har skapat intervjufil-
mer med både gamla och unga tränande, 14 klubbläger med helt nya konstellationer 
har genomförts och två härliga rekryteringsfilmer har producerats, en med målgrup-
pen barn och en för ungdomar. Förbundet har i flera sammanhang varit representera-
de internationellt och vi har fått fyra nya Shihans inom Aikikai.

Magnus Burman

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Förbundsstämman 2022
Svenska Aikidoförbundet genomförde den ordinarie förbundsstämman för 2022 
lördagen den 12 mars. Stämman hölls digitalt i regi av Svenska Budo & Kampsports-
förbundet som tillhandahöll presidium och tekniskt genomförandestöd. Vid stämman 
deltog representanter för 27 klubbar som tillsammans hade 30 röster.

Svenska Aikidoförbundet
Förbundsstyrelsen har under 2022 bestått av Magnus Burman (ordförande), Henrik 
Agertz (vice ordförande), Barbro Cartwright (kassör), Helga Une (sekreterare). Utöver 
dessa ingick Hanna Bergström, Henrietta Florén, Lars Hägglund, Daniel Larsson och 
Fredrik Schirén i styrelsen, samtliga ordinarie ledamöter. Valberedningen har under 
verksamhetsåret 2022 bestått av Anna Spangfort (ordförande), Moa Lindell och Emil 
Frank. Kristina Isaksson och Jöran Fagerlund har 2022 varit förbundets lekmanna-
revisorer. I IAF:s arbetsgrupper har Pia Moberg (Youth) och Cecilia Ralfe- Stelander 
(Gender Balance) varit aktiva under året. Stefan Jansson har fortsatt varit utsedd till 
ansvarig för uppvisningstruppen.

Förbundsstyrelsen har genomfört tio protokollförda möten under 2022 och proto-
kollen från dessa har löpande publicerats på förbundets webbplats.

Aikido for Ukraine
I februari påbörjade Ryssland en invasion av Ukraina. För att stötta de utsatta 
klubbarna startades organisationen “Aikido for Ukraine”. Svenska Aikidoförbundet 
stöttar denna organisation på olika sätt. Bland annat skickade vi Jan Nevelius som 
instruktör på ett stödläger i Bratislava i maj och förbundet har även samlat in stöd 
från våra klubbar/medlemmar som vidarebefordrats till Aikido for Ukraine, 
 www.aikidoforukraine.org.

Sverigelägret 2022
Förbundsstyrelsen utsåg IKIGAI Aikidoklubb att arrangera Sverigelägret 2022. Lägret 
som måste anses som mycket lyckat lockade cirka 300 tränande under fyra dagar i 
maj. Lokalen var Kämpetorpshallen i Älvsjö, vi hade fyra parallella mattor för alla de 
106 träningspass som totalt genomfördes med 38 olika instruktörer.

Inspirera kvinnor och män – ett filmprojekt
Inom ramen för projektet “Inspirera kvinnor och män - ett filmprojekt” genomfördes  
15 (korta) intervjuer med främst kvinnliga utövare, unga och gamla, de som tränat 
hela livet och de som just påbörjat sin aikidoresa. Filmerna publicerades på hemsidan 
och förbundets Youtube-kanal.
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Gästande instruktör i klubben
Förbundet erbjöd ekonomiskt stöd genom RF:s Projektstöd till klubbar som skapade 
nya lägerkonstellationer i ett projekt vi kallade “Gästande instruktör i klubben“. Totalt 
blev det 14 läger organiserade av 13 olika klubbar.

Återstartstöd
Ytterligare två projekt blev beviljade av RF för vårt återstartsarbete. Denna gång 
med fokus på marknadsföring av vår barn- och ungdomsverksamhet. Totalt beviljat 
belopp för de två projekten var 544.000 kronor. Inom ramen för dessa har åtta nya 
filmer tagits fram, två lite längre (cirka en minut) och sex korta (cirka 15 sekunder). 
Dessa skall användas i förbundets och klubbarnas marknadsföringsinsatser.
Vidare utvecklades ett koncept för workshop i digital och social media. Tre tillfällen 
bokades men på grund av för få anmälningar sköts dessa upp till 2023.

Aikikai
Under 2022 utsåg Hombu Dojo fyra nya svenska Shihans: Roland Hultberg (Stock-
holm Aikikai), Börje Lindén (Iyasaka Aikidoklubb) samt Cecilia Ralfe-Stelander och 
Cenneth Sparby (båda KFUM-KFUK Uppsala Aikidoklubb).

Ungdomsläger
Vid ungdomsläger i Papendal, Nederländerna, deltog Kajsa Norrman från Riai Aikido 
Dojo, Isak Kjaergaard från Malmö Takemusu Aikido Dojo, Vincent Eriksson Öst från 
Sedokan Aikido Dojo Växjö, Ayanna Karlsson Kassa från Aikido Dojo Gamlestaden 
och Carl Fritsche från Aikido Dojo Gamlestaden. En reseberättelse har publicerats på 
hemsidan.

World Games 
Vid World Games i Birmingham, USA, representerades Svenska Aikidoförbundet av 
Emil Frank, Sandvikens Budo & Kampsportsklubb. En reseberättelse har publicerats 
på hemsidan.

Marknadsföringen
Marknadsföringen av aikido har fortsatt via våra sociala mediekanaler. Under 2022 
spenderades 50.000 kronor. Under 2022 genomfördes ett dialogmöte med fokus på 
marknadsföring.

Ordlista
Förbundsstyrelsens Henrik Agertz har tagit fram och publicerat en ordlista för termer 
och uttryck inom aikido.
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Svenska 
Allstyleförbundet
Svenska Allstyleförbundet består av 55 medlemsföreningar. Styrelsen har haft fyra 
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

Verksamhet
2022 har varit ett aktivt år. Förbundet har arbetat hårt för att få till stånd de aktivite-
ter som legat i pipeline en längre tid men avbrutits av pandemin. Bland annat har de 
internationella kontakterna fördjupats och i december 2022 utmynnade det i ”Nations 
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Cup” som gick av stapeln i Solnahallen. 
En landskamp mellan Sverige, Holland 
och Frankrike. Även Iran skulle deltagit 
men fick problem med sina visumansök-
ningar.

Allstylesförbundets två landslagscoacher 
Björn Kjöllerström och Magnus Seger-
berg utsåg, efter SM och läger på Bosön, 
det lag som deltog i Nations cup. Vi kan 
stoltsera med att Sveriges unga landslag 
tog hem segern och vann över flertalet 
meriterade mästare från olika kampspor-
ter bland annat i sanda, taekwondo och 
kickboxning från de andra länderna.

Totalt har sex tävlingar arrangerats – tre, 
Allstyle Open, Haninge Allstyle Open, 
SM och en internationell tävling ”Nations 
Cup”.

Förutom ett landslagsläger anordnades också ett riksläger på Bosön där deltagare 
från 7 föreningar deltog. I samband med lägren höll Po Lindvall, en av svensk thai-
boxnings pionjärer, seminarium om ”Vägen till målet”. 

En domarutbildning för redan aktiva och nya domare hölls även den på Bosön.
Regelsystemet Allstyle fyllde 30 år 2022. I samband med detta lanserades två filmer 
på sociala medier för att få fler aktiva att träna, tävla och verka i Allstyle. Den ena 
filmen berättar om vad Allstyle är och den andra om Allstyles regelverk.
Styrelsen har granskat och godkänt föreningsansökningar. Upprättat och fördjupat 
kontakter med internationella förbund och påbörjat arbetet med att få till stånd ett 
internationellt förbund. 

Förbundets ordförande Thabo Motsieloa har i egenskap av ledamot i Stockholms-
idrotten och Stockholms Budo & Kampsportförbund samt ordförande i Svenska 
Allstyleförbundet representerat branschen i direkt dialog med stadens högsta tjäns-
temän. I dagsläget ingår han i en mindre referensgrupp som tar emot och ger input 
på de frågor som våra idrotter särskilt bevakar.

FÖRKÖP: www.allstyleopen.se

BILJETTER: 240-280 kr

INSLÄPP  11.30
MATCHSTART  12.00

SÖNDAG 
11 DEC 2022
S O L N A H A L L E N 

National, European and World Champions from Kickboxing, Taekwondo, 
Muay thai and Kung fu challenges Swedens national Allstyle team.  

FRANCEFRANCE
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Svenska 
Armsportförbundet
Våra medlemmar
Svensk Armsport består vid ingången av 2022 av 41 klubbar ute i landet, därmed 
bekräftas också den tillväxt som vi har sett under de senaste åren, trots pandemin.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Anders Axklo, vice ordförande 
Andreas Johansson, Marie Widblom, Inger Stenlund, Roger Eriksson, Linda Dahlgren 
och Anders Karlsson som lämnade sitt uppdrag under hösten 2022. Torbjörn 
Reutergårdh och Pirjo Holmström har varit suppleanter, men deltagit i samma 
utsträckning som övriga. 

Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger på via zoom. 

Internationell representation
Internationellt har 2022 fortsatt präglats av den utveckling sporten tvingats in i se-
dan 2019, då atleter och funktionärer blev förhindrade att tävla i det internationella 
förbundet utan saklig grund. Det ledde till att International Federation of Armwrest-
ling bildades där Svensk Armsports ordförande Anders Axklo valdes till president. 
2020 inleddes styrelsemandatperioder om fyra år i IFA, och Anders Axklo valdes 
då om till president, och befinner sig sålunda mitt i den mandatperioden. IFA har i 
dagsläget 30 medlemsnationer. Camilla Kättström är en av sex utsedda domare som 
utgör det internationella förbundets högsta domarråd, med ansvar för utveckling av 
domarfunktionen och de idrottsliga reglerna.

Våra kommittéer
Kommittéer och ansvariga utses löpande av styrelsen, och svarar inför denna. Doma-
rutvecklingsarbetet har under året legat under Camilla Kättström, som i samarbete 
med lokala föreningar vid samband med storträningar har hållit domarutbildningar. 
I samband med årsmötet 2022 utsågs Fia Reisek, Torbjörn Andersson och Henrik 
Axman till sportkommitté, där arbetet fortsatt är under uppstart. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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SM
Årets höjdpunkt inom svensk armbrytning är de svenska mästerskapen, som efter 
två års pandemiuppehåll äntligen kunde hållas igen. Innan pandemins utbrott var 
tävlingen planerad som en del av SM-veckan i Luleå, som ställdes in med två veckors 
varsel vid pandemiutbrottet. Under pandemin har styrelsen arbetat på och lyckats 
med att också få armbrytningen intagen på SM-veckan i Piteå 2022, där mäster-
skapen hölls. Då svensk armsport inte har en lokal förening i Piteå föll det praktiska 
arbetet både i förberedande och genomförande på styrelsen, en arbetsbelastning 
som varit krävande. Det positiva är den exponering via SVT och SVTplay det innebar 
att vara en del av SM-veckan, och i den enkät som genomfördes med föreningarna 
efter mästerskapen är den samlade bilden att genomförandet var mycket positivt och 
lyckat.Det geografiska avståndet till en stor del av förbundets medlemsföreningar 
bedöms dock ha dragit ner deltagandet. Med cirka 190 aktiva tävlande sammanlagt, 
cirka 100 mindre än 2019 innan pandemin kan geografin vara en del av svaret, pan-
demin en annan, och en märkbar förnyelse i klubbarna med många brytare som inte 
tycks bedöma sig redo för ett mästerskap än. SM:et fortsatte på den inslagna vägen 
med hjälp av sekretariat från det polska systerförbundet, som också sköter de inter-
nationella mästerskapen, så är det operativa genomförandet etablerat på samma 
höga standard som de internationella mästerskapen.

Tävlingsverksamheten
Utöver mästerskapen har förbundets medlemsklubbar under året arrangerat flera 
tävlingar, som knappast kan kallas mindre.

Vi ser med glädje på hur tävlingsfloran växer igen och tävlingskalendrarna fylls igen 
efter pandemin, och att vi därmed får mer armbrytning året runt. Behovet av en sam-
lad tävlingskalender kvarstår sedan innan pandemin, och arbetet med informations-
krav runt tävlingar balanseras mot en tillåtande attityd till nya initiativ. Flera tävlings-
arrangörer använder med förbundets välsignelse den klassindelning som kallas klass 
1 och pro, för att skapa en mer relevant sportslig förutsättning för de brytare som har 
varit aktiva en tid och vill fortsätta att vara det, men som inte kan konkurrera i elit. 
Ansvaret för indelning i de olika klasserna ligger fortsatt på den enskilda arrangören 
som väljer att ha klass 1.

Utöver tävlingar har det, som i armbrytning kommit att kallas storträningar, utveck-
lats. Då samlas armbrytare från många olika klubbar mer informellt för armbrytning 
och träning. För många mindre klubbar har det blivit ett alternativ till tävlingsverk-
samhet att istället stå värd för en storträning.
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Internationella framgångar
Efter att pandemin omöjliggjort internationella mästerskap kunde Sverige 2022 
äntligen delta både i EM i Polen och VM i Frankrike. Det svenska laget till EM i maj 
var blygsamt i antal jämfört med det vi skämts bort med innan pandemin, men det 
sju personer starka laget placerade sig ändå på en åttonde plats av 15 deltagande 
nationer med fyra guld, tre silver och tre brons. 

Laget till VM i Frankrike i september var desto större, och leddes förtjänstfullt på plats 
av landslagskapten Siba Sjödin. Det närmare 50 personer straka laget placerade sig 
på en andra plats av 28 deltagande nationer med 28 guld, 22 silver och 18 brons. 

I slutet av november hölls också Nordic Open igen efter pandemin. För första gången 
arrangerat av vårt danska systerförbund, som vuxit från obefintligt innan Internatio-
nal Federation of Armwrestling grundades till att idag vara ett livskraftigt förbund. 
Nordic Open arrangerades i Köpenhamn, och den svenska representationen från 
framför allt södra och västra Sverige var påtaglig. 

Utöver de officiella mästerskapen har svenska armbrytare också rönt framgångar vid 
ett antal olika galor och tävlingar under året.
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Svenska Brasilianska 
Jiu-Jitsu Förbundet
Svenska Brasilianska Jiu-Jitsu Förbundets ordinarie förbundsstämma genomfördes 
fredagen den 11 mars via den digitala plattformen Easymeet. Vid förbundsstämman 
valdes Margareta Myhr till ordförande och Roger Nissilä till kassör. Till övriga ledamö-
ter valdes Alexander Baffoun, Annica Jara Cofré, Erik Gahnertz, Monika Stylin samt 
Veronika Holmsten. Till suppleanter valdes Jila Javanbakht och Robert Gehrke. Vid det 
konstituerande mötet den 2 april utsågs inom styrelsen Erik Gahnertz till vice ordfö-
rande och Monika Stylin till sekreterare. 

Valberedningen har sedan årsstämman utgjorts av ordförande Ulf Elm samt leda-
möterna Stefan Wendel och Matilda Frycklund. Valberedningen deltog vid styrelsens 
fysiska decembermöte, vilket var mycket positivt och värdefullt för både valbered-
ningen och styrelsen.

Sedan stämman har förbundsstyrelsen hållit tio protokollförda möten, däribland tre 
arbetshelger där fokus legat på utveckling av förbundet och ett fortsatt arbete med 
att sätta strukturer och riktlinjer på plats. 

Under året har förbundsstyrelsen bland annat tagit fram tävlingsbestämmelser, för 
att tydliggöra för alla inblandade om vad som gäller vid arrangemang av och delta-
gande i tävling. Kraven på hur en tävling ska genomföras har skärpts och tävlings-
arrangörer som bryter mot reglerna varnas och riskerar att inte beviljas sanktion. 
Regler för hur barn- och ungdomstävlingar ska genomföras har också skärpts. 

Tack vare Återstartsstöd från Svenska Budo & Kampsportsförbundet har ett 
antal olika insatser och aktiviteter kunnat genomföras. Bland annat finansierade 
återstartsstödet det tjej- och ungdomsläger som genomfördes på Bosön i Stockholm 
i november. Möjligheten att kunna tillsätta ytterligare en elitansvarig, vilket gör att vi 
nu har såväl en man som en kvinna på posten, är också tack vare återstartsstödet.

För kommunikationskommittén har återstartsstödet inneburit att en ny visuell identi-
tet har kunnat tas fram. Den nya logotypen är avskalad, enkel och går i samma färg-
koder som SB&K:s uppdaterade grafiska profil. Symbolen är en stilisering av bältet 
med den röda gradmarkeringen omformad till en framåtriktad pil.
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Inför VM uppmärksammades landslaget och våra elitutövare som tävlade i sociala 
medier med korta intervjuer. Vidare har kommunikationskommittén tagit fram ett års-
hjul för kommittén som även kommit att användas i styrelsens övriga verksamhet. 

Mångfalds- och inkluderingskommittén skickade under våren ut en ny uppmaning 
under #bryttystnaden men denna gång med avsikt att få in positiva upplevelser. Det 
kom in en del bidrag även om gensvaret tyvärr var långt ifrån så stort som under den 
första kampanjen. 

Domarkommittén har arbetat vidare med uppföljning och dokumentering över aktiva 
domare och dess framfart. Två domarseminarier har genomförts 2022, varav ett i an-
slutning till SM. Vi har fått ett jättefint tillskott av intresserade och jätteduktiga doma-
re. En mall har också arbetats fram som våra huvuddomare använder för att rappor-
tera kring utförda sanktionerade tävlingar. Ett bra verktyg för att kunna förbättra och 
hjälpa arrangören. Samtidigt, genom våra uppdaterade tävlingsbestämmelser, får 
också arrangören klarare vägledning och det ger även en enklare överblick för våra 
huvuddomare.

Förbundsstyrelsen har under 2022 beviljat sanktion till 25 tävlingar och årets SM-ar-
rangemang tilldelades Prana Jiu-Jitsu som valde att förlägga mästerskapet i fina 
Eriksdalshallen i Stockholm. SM, som nu återigen kunde genomföras i september, 
lockade rekordmånga deltagare och det var även en stor publik på plats som fick se 
många fina och spännande matcher. 

På elitsidan inleddes året med European Open Championship. Denna gång i Rom, 
Italien. Sverige som nation presterade även detta år många fina resultat och tog med 
sig inte mindre än 24 medaljer hem. Landslaget stod för tre av dessa.
VM gick av stapeln i juni vilket innebar att de stora tävlingarna inom IBJJF återigen 
ligger på de traditionella datumen och markerar ett slut på pandemin. Genom en fan-
tastisk prestation lyckades landslagets Scarlett Anstiss-Liljefors få med sig ett silver i 
klassen Medium Heavy, Brunbälten.

Inför säsongen förstärktes landslaget ledningsteam, Daniel Haglind, med Elina Mo-
estam Lindblad. Ett välkommet tillskott som kommer kunna hjälpa landslaget att ta 
ytterligare kliv framåt.

Svensk BJJ fortsätter att växa och Svenska BJJ-förbundet är nu det andra största un-
derförbundet och idrotten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet, efter muaythai. 

Tretton nya föreningar har beviljats medlemskap i SBJJF under året och antalet med-
lemmar har efter pandemin inte bara återhämtat sig utan har ökat med nästan 3 000.
På vår hemsida www.bjjsweden.se kan du hitta mer information från Svenska Brasi-
lianska Jiu-Jitsu Förbundet och en längre version av verksamhetsberättelsen för 2022, 
www.bjjsweden.se/årsmöte.
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Svenska 
Bujinkanförbundet
Det här var första hela året utan covidrestriktioner. Många föreningar i förbundet har 
tappat medlemmar, en del mer än andra. Under verksamhetsåret hölls det traditionel-
la Sverigelägret på normalt sätt. Hirameki Dojo genomförde det i Bromma. Även i år 
hölls årsmötet helt digitalt.

Det har fattats ett beslut om att starta upp Daishihanrådet. Denna uppstart skulle 
ske under våren 2022, dock blev det framskjutet till 2023. Det är inplanerat att ske vid 
Sverigelägret 2023.

Styrelsen har genomfört tio styrelsemöten under året varav ett fysiskt i Malmö under 
lägret Monkey Business.

Genomförda seminarier under året
Malmö höll ett Monkey Business-läger, temat i var att alla kan lära av varandra, ingen 
är fullärd. Samma tema som tidigare. Vid detta läger genomfördes även ett inpla-
nerat fysiskt styrelsemöte. Hirameki Dojo hade ett läger med Kacem Zoughari under 
hösten. Mats Hjelm i Kaigozan hade ett jubileumsläger under september.

Styrelse 2022
• Stefan Rehnström – ordförande
• Christian Appelt – vice ordförande
• Robin Norrman – kassör
• Urban Grundström – sekreterare
• Ken Banh – ledamot
• Erik Ödlund – ledamot
• Vakant – suppleant
• Vakant – suppleant

Valberedning 2022

Rikard Sundelius – ordförande
Peter Carlsson
vakant

Gustavo Rodriguez – revisor
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Svenska 
Capoeiraförbundet
Styrelsen
Under 2022 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 och Luiz Carlos Fernandez.

Viktiga händelser
Ordinarie förbundsstämma hölls digitalt i mars. Sex föreningar var representerade på 
stämman utöver styrelse och valberedning. På stämman valdes en ny styrelse bestå-
ende av Rodolfo Goes, Peter Rosengren, Marcos Paulo De Souza Pinto, Christina De 
Souza Pinto och Luiz Carlos Fernandez. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 
fem protokollförda styrelsemöten.

Styrelsen har även arbetat med att få till stånd instruktörsutbildning för capoeira. 
Målet är att det skall kunna genomföras våren 2023.

Styrelsen har arbetat fram förslag på ny logotyp för förbundet.

Styrelsen har med hjälp av Martin Blad skapat en hemsida för förbundet.

Under hösten har styrelsen tagit hjälp av en timanställd sekreterare, Louise Larsson, 
för att kunna ansöka och erhålla olika bidrag. Förbundet ansökte om ett större stats-
bidrag för familjeträning där ett stort antal föreningar var intresserade. Tyvärr var vi 
inte ett av de förbund som erhöll bidrag.

Styrelsen har även inlett ett arbete för att öka medlemsantalet i förbundet. 
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Svenska 
Fullkontaktskarate-
organisationen
SM 
SM i kyokushin genomfördes som en del av sommar-SM-veckan i Linköping den 30 
juni. Liksom SM 2021 så genomfördes tävlingarna i klasserna U16, U18, U21 och se-
niorklasserna.  Arrangerande klubb Linköping Kyokushin Karate har gjort ett utmärkt 
jobb och SM-kommittén tackar klubben för ett mycket väl genomfört SM.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Resultat

Damer, seniorer -55 kg
1. Elin Eriksson, Ale Karate Club

Damer, seniorer, -65 kg Herrar, seniorer, -90 kg
1 Agnes Westrin,  1.  Jonas Rosin, 
 Brynäs Kyokushin Karate   Brynäs Kyokushin Karate
2. Mirjam Björklund,   2.  Noah Brännström,     
 Keiko Karate Sällskap  Knivsta Enshin Karate

Damer, seniorer, +65 kg Herrar, seniorer, +90 kg
1. Amber Lindblom, 1.  Dennis Rundlöf,      
 Brynäs Kyokushin Karate  Brynäs Kyokushin Karate
2. Ki Pasanen, Oyama Karate Kai 2.  Mattias Lindgren,     
   KFUM Uppsala Kyokushin Karate
  3.  Yavuz Akkas, Bushido Akademin IF

Herrar, seniorer, -70kg Flickor, 14-15 år, -50 kg
1. Fawad Hamidi, Banzai Karate Kai 1.  Siri Tegnér, Brynäs Kyokushin Karate
2. Leo Olofsson, Banzai Karate Kai 2.  Irma Andersson,      
   Brynäs Kyokushin Karate
3. Milad Samizade, Banzai Karate Kai 3. Wania Ansari, Kyokushinkai Jotso IF
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Pojkar, 14-15 år, -55 kg 
1. Elmer Bokvist, Ale Karate Club 
2. Elmer Ljungberg, Ale Karate Club 

Flickor, 16-17 år, -55 kg Pojkar, 16-17 år, -70 kg
1. Linnéa Johansson,  1. Khamis El-Habet, 
 Bollebygds Kyokushin Kai Mölndals Funakoshi Kyokushin Karate
2. Emma Nicander, Banzai Karate Kai 2. Viking Siira, Banzai Karate Kai
  3. Philip Sapcanin, Banzai Karate Kai

Flickor, 16-17 år, -65 kg Pojkar, 14-15 år, -65 kg
1.  Michelle Karlquist,  1.  Alexander Karlquist, 
 Huskvarna Kyokushin  Huskvarna Kyokushin
2.  Ellen Ekström, Huskvarna Kyokushin 2.  Benjamin Collin, Keiko Karate Sällskap
3.  Ebba Tegnér, Brynäs Kyokushin Karate 3.  Bernhard Souter, Banzai Karate Kai

Flickor, 16-17 år, +65 kg Pojkar, 14-15 år, -75 kg
1. Ellen Johnsson,  1. Oscar Söderström, 
 Enso Kyokushin Karate  Brynäs Kyokushin Karate
2. Melek Keklik, Brynäs Kyokushin Karate 2. Abbas Rayes, Banzai Karate Kai
3. Ella Hansson, Huskvarna Kyokushin 3. Tarik Sapcanin, Banzai Karate Kai

SM-kommitténs arbete 
Under året har SM-kommitténs arbete stabiliserats sedan de senaste årens föränd-
ringar i sammansättningen. När detta skrivs består kommittén av fem personer, två 
kvinnor och tre män. Sedan 2021 är målsättningen att en representant från den klubb 
som arrangerar kommande SM ska ingå i kommittén. 

Kommitténs arbete har främst kretsat kring SM 2022 och SM 2023. Kontinuerlig upp-
datering av hemsidan genomfördes. Dessutom startades ett arbete riktat mot mer 
och bättre närvaro i sociala medier. Frågor avseende regel- och arrangemangsfrågor 
har besvarats. Arrangerande klubbs arbete har följts upp. Kommittén genomförde 17 
digitala möten under kalenderåret 2022. 

Herrar, seniorer, -80 kg Flickor, 14-15, år -60 kg
1  Jimmie Collin, Keiko Karate Sällskap 1.  Felicia Lindblom Saarela, 
   Kungälv Kyokushin Karate
2. Amando Morino, Luleå Fighting Center 2. Alva Lemos, Bollebygds Kyokushin Kai
3. Alireza Nazari, 
 Lidköpings Kyokushin Karateklubb 
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SM 2022 i Linköping
Redan innan SM genomfördes i september 2021 påbörjades arbetet med SM 2022. 
SM-kommittén tillsammans med de arrangerande förbunden beslutade att ge Linkö-
ping Kyokushin Karate i uppdrag att arrangera SM som en del av SM-veckan i Lin-
köping. Klubben ansågs ha alla förutsättningar att uppfylla nödvändiga krav för att 
genomföra ett framgångsrikt arrangemang. Förmågan kombinerat med möjligheten 
att få SM-veckans draghjälp i marknadsföring och kringarrangemang sågs som en 
stor möjlighet.

Riskerna som diskuterades var att SM-kommittén och klubb inte kunde styra över 
vilken veckodag som blev tävlingsdagen samt att SM-veckan genomfördes i slutet av 
juni då många kanske redan påbörjat sin semester. 

Klubben skickade in en mycket genomarbetad ansökan och idrotten blev antagen till 
arrangemanget. Tävlingsdagen blev slutligen satt till torsdagen den 30 juni 2022. 
SM:et blev en mycket lyckad tävling. Arrangemanget lockade dessutom ett stort in-
tresse bland allmänhet.

Över 50 tävlande deltog. Värt att notera var att ett par fighters gjorde comeback spe-
cifikt för SM:et. Spridningen av guldmedaljörer bland klubbarna var god vilket visar 
att det finns duktiga fighters och ett stort intresse i hela landet att delta i SM. Den 
stora vinnaren var dock klubben Brynäs Kyokushin Karate som fick med sig sex av 
SM:ets 18 guldmedaljer hem i bagaget. Stort grattis! 

Internationella framgångar
Året började i pandemins tecken vilket innebar att flera tävlingar flyttades fram. 
Rysslands attack mot Ukraina gjorde läget instabilt. Flera tävlande valde att inte åka 
utomlands med anledningen av säkerheten. Tävlingssäsongen började något trevan-
de i mars och sedan har det fortsatt både på senior- och juniornivån.

Ali Hayder från Stockholm kämpade sig till ännu ett välförtjänt silver i samband med 
EM i shinkyokushin i Tarnow i Polen den 2 april. Mirjam Björklund försvarade sitt brons.

På IFK:s VM den 2-4 juni i Valencia tävlade Ali Hayder i en viktklass högre än normalt. 
Han gav bra motstånd och tog till slut brons.

Den 24-25 september var det dags för VM i viktklasser inom shinkyokushin. Platsen 
var Kielce i Polen. Vårt medaljhopp stod främst till Ali Hayder som hade kvalificerat 
sig till tävlingen genom att ta silver på EM 2021. Han åkte ut tidigt. Då Ryssland hade 
uteslutits gav det möjlighet för Mirjam Björklund som fick en reservplats. Hon förval-
tade detta väl och tog brons.

I samband med shinkyokushin-EM i klasserna U16, U18 coh U20 den 4-5 november 
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2022 i Sofia i Bulgarien tog Bernhard Souter brons i kata i U16. Ellen Johnsson (Enso) 
tog brons i kumite.

Året avslutades med öppna EM i shinkyokushin, denna gång i Polen den 4-5 de-
cember. Mirjam Björklund från Keiko tog sig hela vägen till final. Det blev en mycket 
hedervärd silverplacering, och med det en biljett till shinkyokushin-VM 2023 i Tokyo.

Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret 2022 bestått av sex ledamöter: ordförande Virpi 
Alajarva (Skövde), vice ordförande och sekreterare Mattias Öhden (Minami), kassör 
Jens Karlsson (Skellefteå), ledamot Toni Pasanen (Oyama), ledamot Simon Eriksson 
(Enso) och ersättare Cathrine Ballay (Stora höga).

Under verksamhetsåret har styrelsen sammanträtt tre gånger varav en heldag i 
Stockholm. Därutöver har styrelsen haft dialog och tagit beslut via mejl. Årsstämman 
genomfördes även i år digitalt den 15 mars under ledning av SB&K. 

Styrelsen ansökte och erhöll återstartsbidrag för start av juniorsquad även uppe 
i norr, parallell utveckling av squadar i väst och öst samt att starta upp regionala 
fystester.

Toni Pasanen, Linus Gustafsson och Virpi Alajarva deltog på SB&K:s förbunds-
konferens där vi arbetade med vision och värdegrund.

Antalet klubbar som är medlemmar i SFKO ligger ganska konstant strax under 60. 

Internationella tävlingsresultat
Seniorer

Shinkyokushin-EM seniorer den 2 april, Tarnow, Polen 
Ali Hayder, Stockholm (silver) herrar -75 kg
Mirjam Björklund, Keiko (brons) damer -60 kg

IFK VM den 2-4 juni, Valencia, Spanien 
Ali Hayder, Stockholm (brons) -80 kg

XIII European Kyokushin Union Championship, 8-9 oktober, Barcelona, Spanien 
Ann-Sofie Berander, Landvetter, (guld) kata
Leya Nilsson Landvetter, (silver) kata
Alexander Pettersson, Landvetter, (silver) kata
Olivia Nordström, Landvetter (brons) kumite

Öppen viktklass EM, 3 december Warszawa, Polen 
Mirjam Björklund, Keiko (silver) kumite
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Svenska  
HEMA-förbundet
Sammanfattning
Vid författandet av denna verksamhetsberättelse har förbundet 535 registrerade 
medlemmar uppdelat på 28 medlemsföreningar i alla sju distrikt under SB&K. Under 
året låg fokuset på att hjälpa klubbar komma igång med verksamhet i synnerhet 
event då coronapandemin även i år haft en viss påverkan på verksamheter inom 
klubbarna. Förbundet har således försökt stödja medlemsföreningar med sin verk-
samhet bland annat genom att skapa möjligheter att söka stöd för domarutbildning-
ar, instruktörs-träffar och akademisk HEMA, ekonomiskt bidrag till klubbar för event 
etcetera.

Från medlemsföreningarnas sida har initiativ tagits för både digitala och fysiska 
event som exempelvis sparring-läger.

Organisation
Under årsmötet 2022 valdes följande styrelse.

Ordförande:   Kasper Aase (Göteborgs Historiska Fäktskola)
Vice ordförande:  Muhammad Dabo (Stockholmspolisens Idrottsförening 
   Fäktning)
Sekreterare:   David Baltherzen 
Kassör:   Mattias Brännström (Umeå Historiska Fäktskola)
Ledamot:   Alexander Olsson (Göteborgs Historiska Fäktskola)
Ledamot:   Jakob Hedbom (Föreningen Gävle Hema)
Ledamot:   Konstancija Kisonaite (Föreningen Gävle Hema)

Möten och kommunikation
Förbundsstyrelsen har under året sammanträtt 22 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. Tyvärr avgick den på årsmötet 
valda ordföranden (Kasper Aase) och svårigheter att välja ny uppkom för att till slut 
resultera i en ny ordförande (Muhammad Dabo) och två nya ledamöter (Konstancija 
och Jakob).

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Medlemsansökningar
Förbundsstyrelsen har under året fått in, granskat och godkänt ansökningar från för-
eningarna Kalix Historiska Fäktsällskap, Ferrum Hema IF och Kungsbackahus Histo-
riska Fäktsällskap.
  
Media och information
Hemsida och sociala medier

Under första delen av verksamhetsåret har förbundets hemsida uppdaterats kon-
tinuerligt och hemsidans texter har setts över. Förbundets sociala medier har även 
uppdaterats efterhand. Nya styrelseprotokoll och nyhetsbrev har lagts upp och blivit 
länkade till. Tyvärr så låg hemsidan nere under hösten på grund av problem med 
en uppdatering. Det fanns vissa svårigheter med att lokalisera samt lösa problemet 
eftersom hemsidan inte helt låg i styrelsens händer. Vid författandet av denna verk-
samhetsberättelse är sidan uppe igen, men det upplevs fortfarande en del problem 
som styrelsen håller på att lösa

Kommittéer och arbetsgrupper
Det har tillsatts tre arbetsgrupper vars syfte var att utforma hur domarutbildningar, 
akademisk HEMA, samt instruktörsträffar och utbildningar skall genomföras. Grup-
perna och styrelsen kom fram till att låta klubbarna avgöra hur de vill utbilda domare, 
styra upp instruktörsträffar genom att ange förslag för att sedan kunna söka ekono-
miska bidrag för att genomföra dessa.

Klubbstöd och bidrag
Styrelsen utformade under året en modell med vilka klubbar kan söka om ekonomiskt 
stöd för event. Detta bidrag och ansökan till denna lades upp på hemsidan.
Tävlingar och event

HEMA-SM
Medeltida Stridsteknik Linköping var årets värdar för SM i HEMA. Detta skedde under 
SM-veckan i Linköping och var både uppskattat och efterlängtat då inget SM hållits 
på två år på grund av coronapandemin.

Vasaslaget
I början av sommaren höll Uppsala Historiska fäktskola i Vasaslaget efter ett års up-
pehållstid på grund av pandemin.
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Umeå Open
I Umeå hölls under hösten en tävling i flera olika vapenslag.

Medeltidsveckan
I år hölls Medeltidsveckan i Visby under regi av Wisby Historiska Fäktskola där bland 
annat klasser i långsvärd hölls.

Initiativ och event
Utöver det hölls under året ett par träffar klubbar sinsemellan, såsom Sällskapet 
Living HEMA Norrköping som ansökte om eventstöd för en sådan träff, vilket 
beviljades men de ansåg sig senare inte behöva det. I Uppsala, Mälardalen samt 
södra Sverige hölls flera sparringträffar i de närliggande klubbarnas regi.
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Svenska 
Jujutsufederationen
Styrelse

Dario Lopez-Kästen, ordförande
Anna-Lena Löf, vice ordförande
Nico Christoforidis, kassör
Miranda Ros, sekreterare (t.o.m. oktober 2022)
Mike Wall, ledamot (fr.o.m. november 2022)
Jonatan Dagnå, sekreterare (fr.o.m. november 2022)
Henrik Wendel, ledamot
Mikael Bengtsson, ledamot

Revisor

André Angantyr

Valberedning

Urban Berggren, ordförande
Isabelle Sarfati, ledamot
Henrik Madsen, ledamot

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft regelbunden kontakt och hanterat ärenden 
löpande, främst via mail och videokonferenser, samt haft tio ordinarie styrelsemöten. 
Till samtliga dessa har både revisor och valberedning haft en stående inbjudan och 
kunna delta när de så önskat. Utöver dessa möten har det även skett ett antal träffar 
i mindre arbetsgrupper som skapats för att hantera styrelsens arbetsområden.

Ekonomi
Under hösten blev federationens ekonomiska situation mycket ansträngd på grund 
av dramatiskt och oväntat ökade kostnader för landslagets resor till World Games, 
EM och VM. När detta uppdagades påbörjade styrelsen omedelbara åtgärder: ett in-
köpsstopp har införts och ändringar i attesträtt samt en utgiftsplan för fasta kostna-
der har upprättats. Federationen har även tagit beslut på att sälja ett mattområde till 
SB&K Väst, med nyttjanderätt i tre år, samt sökt ett större lån med förmånliga villkor 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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från SB&K för att klara av sina löpande åtaganden tills medlemsintäkter och stöd för 
2023 kommer in.

Medlemmar
2022 hade Svenska Jujutsufederationen 143 medlemsföreningar med 7071 utövare, 
fördelat på 34% kvinnor/flickor och 66% män/pojkar. Inom SB&K är Jujutsu den fjärde 
största idrotten (11%) sett till antalet föreningar, och den tredje största idrotten (13%) 
sett till antalet utövare. Jämfört med 2021 har vi behållit antal föreningar, men tappat 
213 utövare (3%) jämfört med 2021.

Tillkomna föreningar    Föreningar som utträtt

Näsets Budoklubb, Skåne   Hörby Kampsportsklubb, Skåne
Skelleftebygdens Jujutsuklubb, övre norr Föreningen Combat Camp, öst
Tenchi Jujutsuklubb Vellinge, Skåne  Emmaboda Ju-jutsu klubb, öst

Kommunikation
Under 2022 har federationens kommunikation främst skett via sociala medier, 
Facebook-sidan @jujutsusweden och Instagram-kontot “jujutsusweden”.

Hemsidan www.jujutsu.se har sett ett fåtal uppdateringar under 2022.

Hela jujutsun – riksläger
Rikslägret Samurai Spirit genomfördes för första gången i Helsingborg, 24-25 
september tillsammans med SB&K:s Parakommitté, i samarbete med arrangörs-
klubben Fenix Kampsport. Runt 120 deltagare deltog på lägret som även bjöd på 
prova-på-verksamhet för ungdomar. Unga och gamla samlades på mattorna, de 
30 rullstolarna användes flitigt och skratten var många. Instruktörslistan innehöll en 
imponerande samling manliga och kvinnliga legender inom jujutsun – Ingemar Sköld, 
Isabelle Sarfati, Magnus Cederblad, Linda Lindström, Ola Sunding, Tony Hansson, 
Bonnie Eriksson, Roger Berger, Alf Roslund, Emma Mangbo och Camilo Pozo gav 
deltagarna en oförglömlig helg. Vi visade att ”hela jutsun” kan samarbeta och sprida 
kunskap om vår fantastiska idrott. Lägret kommer att återkomma under 2023.

Läs mer på: jujutsu.se/2022-rikslager-samurai-spirit 

Utbildning
Under 2022 genomfördes två tränarutbildningar. 17 utövare deltog vid första tillfället 
(värdklubb: Budoklubben Shindo) och 16 utövare vid det andra i Sollentuna (värd-
klubb: SKIFT). Domarutbildningar återupptogs under 2022, första tillfället genomför-
des i Sollentuna (värdklubb: SKIFT) och andra tillfället i Varberg (värdklubb: Varbergs 
Kampsportsförening).
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Tävling
Vi har under 2022 anpassat tävlingsregelverket för Fight ELIT till JJIF:s aktuella regel-
verk och fått ändringarna godkända av Kampsportsdelegationen. Utöver detta har 
federationen under 2022 ansökt om SM-status i följande klasser: Fighting U16, U18, 
U21, senior och masters, Duo herr och dam och Mix samt Para-jujutsu herr och dam i 
anpassade klasser. SM-status godkändes i början av 2023.

Federationen har under 2022 utvecklat sitt samarbete med Danska Jujitsu federa-
tionen både när det gäller tävlingar och domare.

Läs mer på: jujutsu.se/2022-tavling 

SM 
SM genomfördes i Värnamo den 9 maj 2022 med totalt 63 deltagare och med  
både svenska och danska domare, tack vare det dansk-svenska samarbetet.  
Henrik Sandberg var överdomare, och vår förre världsdomare, Dan Andersson,  
gjorde domar-comeback.

Läs mer på: jujutsu.se/2022-sm-resultat 

Landslaget
Under 2022 har junior- och seniorlandslaget i fighting deltagit på JEM, EM, World 
Games. Fighting-, Newaza- och Para-landslaget deltog på VM i Abu Dhabi där 
Sverige slutade som 19:e bästa land av 53 med två guld, tre silver och tre brons.

Läs mer på: jujutsu.se/2022-landslaget 

Återupptagen satsning i newaza
Newazalandslaget har varit vilande under större delen av 2022 men fick nytt liv 
under hösten. Ny landslagscoach tillträdde i september 2022 och påbörjade då 
återuppbyggnaden av laget. Fem atleter togs ut att representera landslaget på VM i 
Abu Dhabi första helgen i november, med ett brons och en femteplats som resultat. 
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Svenska 
Kampidrottsförbundet
Svenska Kampidrottsförbundet administrerar idrotterna krav maga, kempo, FMA, 
systema, defendo och glima. Styrelsen har haft fyra digitala styrelsemöten under året 
samt årsmötet.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande Martin Jönsson 
Kassör Michael Carlsson
Sekreterare My Johansson
Vice ordförande Jens Nykvist
Ledamot Fredrik Johansson 
Ledamot Teddy Jensen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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2022 har varit ett mer normalt efter pandemi-år. En del föreningar har haft ett upp-
sving vad gäller medlemsantalet medans andra fortfarande kämpar efter pandemins 
negativa effekter.

Styrelsens arbete har däremot återgått till mer normala förhållanden. Vi har fortsatt 
med digitala styrelsemöten under hela 2022. Arbetet med kommittéerna har fortsatt 
och idag har fyra av våra sex idrotter fungerande kommittéer. Kommittéernas upp-
gifter är bland annat att fördela de öronmärkta medel som tillskrivs idrotterna utefter 
medlemsantal. Fördela medel utefter träningsläger, utbildningar och tävlingar där 
idrotten står i fokus och inte den enskilda föreningen. Kommittéerna skall även verka 
för ett samarbete mellan föreningarna inom samma idrott med samma agenda i den 
mån det är möjligt.

Förutom den löpande administrationen kring föreningsansökningar, tävlingssanktio-
ner, återrapportering till Länsstyrelsen, granskat bidrag har styrelsen fortsatt med 
arbetet att synliggöra vårt förbund via sociala medier och hemsida. Ordförande Mar-
tin Jönsson och sekreterare My Johansson deltog på Förbundskonferensen på Bosön 
under hösten och representanter från styrelsen deltog på SB&K:s årsstämma.

Ett projekt från verksamhetsplanen 2022 med fokus på profilering för våra förening-
ar via bland annat föreningsflaggor/beachflaggor har genomförts där 15 föreningar 
ansökte om bidrag.

Utöver styrelsearbetet har mycket av arbetet skett ute bland våra idrotter och 
föreningar.

Krav maga-kommittén
Krav maga har haft tio föreningar registrerade under året. Ett träningsläger i krav 
maga och defendo fanns i planeringen med fick ställas in på grund av sjukdom.

Kempo-kommittén 
Under 2022 har vi haft 14 föreningar anslutna till oss. 2022 var året då vi försökte 
komma ifatt efter några år med pandemi och vi har lyckats kick-starta med att ar-
rangera träningsläger, utbildningar och tävlingar.

Träningsläger
Vi har arrangerat tio träningsläger under året: två Kids Camp (för de yngsta), två 
Ungdoms Camp (för våra ungdomar), två teknikläger (för vuxna), ett jubileumsläger 
i Svedala (ett försenat jubileumsfirande då Svedala KF fyllt 30 år), ett gemensamt 
julläger och två kick-offer, en i Landskrona och en i Örebro.
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Utbildningar
Den 12 november hade vi en internutbildning för alla ledare och instruktörer. Ett 
forum för att träffas, diskutera och förkovra sig i kempons tekniker. Även tre domarut-
bildningar har vi haft under året.

Tävlingar
För barn och ungdomar har vi anordnat Kemposerien (vilket egentligen inte är en 
serie, utan namnet lever kvar sedan det var just en serie. Numera är det enbart fria 
tävlingar). Under 2022 blev det fem tävlingar. För vuxna är det Svenska Cupen som 
gäller och här blev det fyra tävlingar. 

Utöver dessa har vi haft Stockholm Open i april och Nordic Open Kempo Champions-
hip i september. Nordic Open är enda tävlingen i Skandinavien som erhåller sanktion 
från det internationella Kempoförbundet.

Landslaget
2022 var ett riktigt guldår för kempolandslaget. Under VM i Hammamet i Tunisien tog 
André Hall -90kg guld i klassen knockdown och kan numera titulera sig världsmästa-
re. Uno Hellman kan göra detsamma som tog guld i -55kg i klassen kempo submis-
sion för juniorer (16-17 år). 

Även Bo Rocatis vann guld i både semikontakt och kata, när vi för första gången del-
tog på Para-VM som hölls i Caldas da Rainha i Portugal. Bo deltog även på WACO 
World Cup i Jounieh i Libanon i para-grenen för kata och tog hem både guld och 
mästarbältet till Sverige. Så 2022 har varit ett fantastiskt år för landslaget.

Utöver detta tog Yassine Kollgård guld på World Cup för de mellan 10-15 år i Ham-
mamet i Tunisien i klassen submission.

Varje år delar vi ut flitpriser för året som gått och detta år gick Årets Instruktör till 
Hannes Bergkvist Svedala KF och Årets Fighter gick till våra tre guldmedaljörer André 
Hall (Svedala KF), Bo Rocatis (Svedala KF) och Uno Hellman (I3 Sportklubb).

Förbundskapten Martin Jönsson blev invald i Hall of Fame under Para-VM i Portugal 
med motiveringen: ”In recognition for outstanding contribution for Martial Arts  
& Combat services, is awarded Master of the Year”.

Svartbältesgraderingar under året: Niklas Fröjd (Svedala KF) 4 dan och Esmir Ramic 
(GAK Enighet) Malmö) 3 dan. Instruktörslicenser har under året: Niklas Fröjd (Svedala 
KF) till Renshi. My Johansson (Svedala KF) och Erik Larsson (Genarp KF) till distriktsin-
struktörer. Karin Carlsson (Svedala KF) till huvudinstruktör.
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FMA-kommittén 
Inom FMA (Filipino Martial Arts) har åtta föreningar varit verksamma under året.

Defendo-kommittén 
Defendo i Sverige har haft fyra anslutna föreningar.

Systema-kommittén
Medlemmar från systema har deltagit under året på seminarier i Frankfurt, Dijon, 
Bonn och Århus. I Frankfurt hölls seminariet av Menamy Mitanes, i Dijon av Martin 
Wheeler, i Bonn av Vladimir Vasiliev och i Århus av Ryo Onishi. Seminariet i Århus 
genomfördes med bland annat bidrag från systema kommittén.

I övrigt har det varit svårt att återfå medlemmar till föreningarna. Systema har haft 
två föreningar anslutna under året.

Glima-kommittén 
Gliman har haft en förening under 2022.
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Svenska 
Kendoförbundet 
Centralt
Den 10 mars 2022 hölls förbundets årsstämma. Vid mötet valdes en styrelse med 
följande sammansättning:

Ordförande   Jimmy Thorsell
Sekreterare   Martin Ledin
Kassör    Anna Thelander
Ledamot, kendo Ambjörn Holmkvist
Ledamot, iaido  Caroline Lindholm
Ledamot, jodo  Martin Paganini
Ledamot, naginata Kirsi Höglund
Ledamot, kyudo Linda Wohlin 

Till revisorer valdes Jonas Karlberg och Joel Bergmark.

Till valberedningen valdes, Isak Jarlebring Rubensson och Amanda Gydemo Östbom 
som sammankallande.

En av dom 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
Caroline Lindholm   Webmaster och Dokumentansvarig
Linda Wohlin    Elitansvarig
Kirsi Höglund, Jimmy Thorsell  Mångfald
Jesper Waldestål   Anti-Doping Representative gentemot IKF

Möten
Under året har förbundet haft elva styrelsemöten (varav 1 per capsulam) samt 
konstituerande möte direkt efter årsmötet den 3 mars. 

Styrelsen fanns representerad på SB&K:s stämma med ordförande och vice 
ordförande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Representation
Ordförande närvarade på European Kendo Federation (EKF) General Assembly som 
hölls i Frankfurt. Kyudoansvarig deltog som representant för Svenska Kendoförbun-
det vid Ek(y)Fs årsmöte online, lördag den 3 september 2022.

Medlemmar
Vi har ett inrapporterat medlemsantal per 2022-12-31 via klubbarna på 724  
personer.

Graderingar
Följande dangraderingstillfällen har hållits av Kendoförbundet i Sverige:
Stockholm 30 mars (jodo) – 7 personer graderades till 1–3 Dan
Linköping 22 maj (iaido) – 11 personer graderades till 1–3 Dan
Stockholm 16 oktober (kendo) – 19 personer graderades till 1–5 Dan
Stockholm 13 november (iaido) – 8 personer graderades till 1–3 Dan

Mästerskap
IAIDO

SM-resultat
Mudan
Guld:  Filip Danielsson, FSKA
Silver:  Valdemar Sjöström, Sölvesborgs budosällskap
Brons:  Petter Hedqvist, Västervik judoklubb & Gabriel Persson, 
 Linköpings budoklubb

Shodan
Guld:  Peter Scherzenlehner, United Fighters IF
Silver:  Carlos Garcia, FSKA
Brons:  Rasmus Hedin, Linköpings budoklubb & Mikael Persson Hill, 
 Göteborgs budosällskap Shobukan

Art  2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Iaido  258 243 250 267 269 269   259

Jodo  105 93 82 67 62 62     60

Kendo  580 477 424 385 386 386   310

Kyudo  89 100 76 100 101 101     80

Naginata  28 25 33 34 26 26     15

Totalt  1 087 938 865 853 844 844   724
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Nidan 
Guld:  Christopher Pettersson, Shimbukan Skellefteå budoklubb
Silver:  Beatrice Edvardsson, Kensei kendo- och iaidoklubb

Sandan
Guld:  Tobias Kandenberg, Sölvesborgs budosällskap
Silver:  Oscar Nilzén, Göteborgs budosällskap Shobukan
Brons:  Theo Bergqvist, FSKA & Dennis Nilsson, Sölvesborgs budosällskap

Yondan
Guld:  Patrik Karlsson, Linköpings budoklubb
Silver:  Anna-Lena Waldestål, Göteborgs budosällskap Shobukan
Brons:  Gabriel Grünberg, Komaki iai kendoförening & Johan Rönndahl, 
 Sölvesborgs budosällskap

Godan
Guld:  Jesper Waldestål, Göteborgs budosällskap Shobukan
Silver:  Sida Yin, FSKA
Brons:  Simon Bleiker, FSKA & Mattias Jansson, Linköpings budoklubb

Lag
Guld:  Sölvesborg 1 (J. Rönndahl, T. Kandenberg, D. Nilsson)
Silver:  Linköping 1 (P. Karlsson, Avni Abdiu, Carl Kaneröd)
Brons:  Sölvesborg 2 (Ulf Mohager, Per Brodin, V. Sjöström) & FSKA (J. Stringer Bodin, 
 C. Garcia, F. Danielsson)

Fighting spirit, individuellt: Nicolai Lindh, Honto iaidoklubb

Fighting spirit, lag: Jessica Stringer Bodin, FSKA

EM 
Efter några års uppehåll hölls ett efterlängtad iaido-EM (EIC) i Modena i Italien 
mellan 3-4 november 2022. Sverige deltog med totalt elva tävlande och två domare. 
För svensk del blev resultatet ett guld (Jesper Waldestål, 5 dan), två brons (Anna-
Lena Waldestål, 4 dan samt Sida Yin, 6 dan) och ett fighting spirit-pris (Tobias 
Kandenberg, 3 dan).

JODO

SM
Jodo-SM gick av stapeln i Brännkyrkahallen i Stockholm, lördagen den 19 mars och 
söndagen den 20 mars.

Mudansha
Guld:  Jessica Stringer Bodin, FSKA
Silver:  Ulf Mohager, Sölvesborgs Budosällskap
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Yudansha
Guld:  Anna-Lena Waldestål, Shobukan
Silver:  Lillie Cavonius, Shobukan
Brons:  Laurens Loozen, Shobukan
Brons:  Martin Paganini, Shobukan

Lag
Guld:  Shobukan 1 (Anna-lena Waldestål, Lillie Cavonius, Martin Paganini)
Silver:  Shobukan 2 (Fredrik Nilsson, Laurens Loozen)
Fighting Spirit: Kenneth Ström

EM

Brons:  Laurens Loozen (2 dan), Jesper Waldestål (5 dan), lag
Fighting Spirit: Jessica Stringer Bodin (1 dan), Fredrik Nilsson (2 dan)

KENDO

SM
Junior
Guld:  C. Nordstedt – kenseikan Visby
Silver:  S. Bröms – fska 
Brons:  V. Hällgren – Kibo Dojo 
Brons:  B. Phitchayavet – Bushido Luleå Budoklubb 

Dam 
Guld:  E. Jönsson – Götha kendoklubb 
Silver:  K Björkbom – Kibo Dojo 
Brons:  F. Lindström – Shimbukan Skellefteå Budoklubb 
Brons:  C. Ovarett – Riviera Kibo Dojo 

Herr
Guld:  S. Strandell – Kibo Dojo 
Silver:  N. Björkegård – Kibo Dojo 
Brons:  M. Arfert – Kibo Dojo 
Brons:  J. Cedervall – KFUM Uppsala 

Lag 
Guld:  Kibo Dojo 
Silver:  Shimbukan 
Brons:  KFUM Uppsala 
Brons:  FSKA 
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EM/VM
Svenska kendolandslaget ställde upp på Kendo-EM i Frankfurt med en trupp om  
14 aktiva, två coacher och två managers. 

KUYDO
SM
Resultatet – lagtävlingen
Guld:  Lag PUCK – Knut Högvall, Per Ybo, Christine Alveblad (Reserv: Uwe Klosa).
Silver:  Lag Seikyukai – Göran Blixt, Jenny Eriksson och Erika Ek.
Brons:  Lag Heeey Makiwara – Linda Inthivong Wohlin, Agnes Sjöblom 
 och Jörgen Falk.  

Resultatet – individuella tävlingen
Guld:  Per Ybo (Hokushinkan Kyudo)
Silver:  Christine Alveblad (Issha Kyudo Kai)
Brons:  Knut Högvall (Issha Kyudo Kai)

EM/VM
Inget EM eller VM i kyudo hölls 2022. VM blev framflyttat till 2024. 

NAGINATA
SM
Naginata-SM hölls i Uppsala den 19 juni.

EM/VM
Naginata-EM hölls i Bryssel den 10–11 september.
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Svenska  
Kickboxnings- 
förbundet
2022 var året då pandemin helt släppte sitt grepp om samhället, vilket för förbundets 
del innebar ett ökat medlemsantal och ökat tävlande. För andra året i rad fördubbla-
des antalet genomförda matcher i förhållande till föregående år. Kick Light är fortsatt 
den disciplin som flest matcher genomförts i men fullcontact-matcher i disciplinerna 
K1 och Low Kick ökade som helhet. Det är lovande inför framtiden då K1 omnämns 
som en potentiell framtida disciplin på OS. Ur ett framtidsperspektiv är statistiken 
kring juniormatcher fantastiskt då matcher för barn ökade markant vilket bådar gott 
inför framtiden. 

Under 2022 ökade stopp av matcher på grund av RSC-H, vilket härrör till ökat antal 
fullkontaktsmatcher. Betryggande i statistiken kring RSC-H under 2022, är att våra 
utbildade domare dömer med säkerheten för utövarna som det primära målet. 

Ökat medlemsantal var 2022 ett av målen i årets verksamhetsplan, vilket uppnåddes. 
Det var den största ökningen på 25 år, vilket även det ger en positiv bild av framtiden. 

Skåne var fortsatt det distrikt där flest tävlingar arrangerades med Fight Club Äng-
elholm i spetsen som arrangör. Det arrangerades även tävlingar av följande klubbar: 
Jönköpings Kickboxningsklubb, Bulldog Training Center IF, Ironman Kickboxnings-
klubb Majorna, Fighter Centre IF, Göteborgs Kickboxningsklubb, Malmö Muay Thai IF, 
Stockholms Kickboxning och Skurups Kick och Boxningsklubb.

Årets SM arrangerades den 7 maj dagtid i Lillekärrshallen i Göteborg och avslutades 
med en fantastisk och innovativ kvällsgala med underbar inramning på Valands i 
centrala delarna av staden. Arrangerande klubbar var Bulldog Training Center IF och 
Ironman Kickboxningsklubb Majorna.

Linnea Ekman och Annika Berglund bärgade varsitt brons på årets EM för seniorer i 
Turkiet. Årets bragd stod Daniella Eshagi för då hon under JVM i Italien vann sin final 
och med det kan titulera sig världsmästarinna för juniorer i kick light -60kg. Årets 
mästerskap var det första för juniorer som Sverige historiskt deltagit i.   

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Landslaget tävlade även i World Cup och genomförde tre träningsläger under året.
Internationell representation

Ordförande Björn Ljungdahl representerade Sverige på WAKO:s årsmöte i Jeselo i 
Italien.  

Vår internationella domare, Camilla Jörneheim, deltog som svensk domarrepresentant 
på WAKO:s JVM i Italien och på EM för seniorer i Antalya i Turkiet. Camilla Jörneheims 
professionella agerande som internationell domare renderade i att hon erhöll interna-
tionell domarlicens A. 

Emma Ankargren representerade Sverige i WAKO IF:s Women in Sport Committee i 
dess löpande arbete under 2022.

Sabrina Sedin Roskvist representerade Sverige i WAKO IF:s Coach Committee i dess 
löpande arbete under 2022 och deltog på ett internationellt seminarium i Manama i 
Bahrain arrangerat av kommittén.  

WAKO i världen
WAKO:s primära fokus under 2022 låg på arbetet med ett framtida deltagande som 
en av sporterna på ett OS. Utöver arbetet med den processen arrangerade WAKO ett 
JVM och ett EM.

PRO
Den nionde april arrangerade Malmö Muay Thai en K1-proffsgala i Baltiska hallen i 
Malmö. Totalt genomfördes åtta högkvalitativa pro-matcher på galan.

Gradering
Den 3 december genomfördes en mästargradering i Göteborg Kickboxningsklubbs 
lokaler. Två aspiranter genomförde graderingen varav en godkändes. En ansökan om 
gradering till högre mästargrad hade inkommit vilken godkändes.

Domarkommitté
Kommittén genomförde två sammanträden under året. Kommitténs huvudfokus och 
arbete har kretsat kring att stärka utbildningsplanen avseende ringdomare för att 
kvalitetssäkra domarnas utförande i sitt utövande.

Tävlingskommitté
Under 2022 sammanträde kommittén vid sex tillfällen. Förändring av regelverket och 
arbetet med det har varit kommitténs primära fokus. I slutet av året skickade man in 
en ansökan till Länsstyrelsen om regeländring för sänkt ålder i disciplinerna K1, Low 
Kick och Full Contact till 16 år.
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Utbildningskommitté
2022 gick på sparlåga för kommittén fram till hösten då medlemsstrukturen föränd-
rades i oktober och arbetet tog fart igen. Kommitténs har fokuserat på en utbildning 
specifikt för kickboxningsinstruktörer. En undersökning kring förbundets instruktörers 
kompetens och erfarenhet genomfördes för att användas som underlag i fortsatt ut-
redningsarbete kring utbildningens sammansättning. Kommitteen beviljades 120 000 
kronor att nyttja i sitt arbete under 2023.

Ungdomskommitté
I linje med Utvecklingsplan 2025 bildades det glädjande under året en ungdomskom-
mitté bestående av fem engagerade ungdomar. Arbetet påbörjades i oktober och 
sammanträdde fyra gånger. Kommitteen rivstartade sitt arbete med en undersökning 
kring förbundets barn- och ungdomsverksamhet, vilken kommer sammanställas i 
början på 2023. Utfallet av utredningen avses användas som underlag för utbild-
ningskommitténs arbete med en instruktörsutbildning samt för att utveckla förbun-
dets barn- och ungdomsverksamhet generellt. 
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Svenska Kung fu  
& Wushuförbundet
2022 blev ett intensivt år. Samtidigt som förbundets aktiviteter har varit fler än nå-
gonsin, har också efterverkningarna av pandemin fortsatt att påverka allt. I början 
av året fanns det en stor osäkerhet kring planeringen av verksamhetsåret eftersom 
pandemin fortfarande var aktiv, och styrelsen har fått uppdatera både budget och 
aktivitetsplaner i flera omgångar. 

Ändå har vi lyckats genomföra fler och mycket bra aktiviteter än tidigare, bland an-
nat tack vare behövliga återstartsstöd och ett intensivt arbete i styrelsen. Trots alla 
svårigheter har det fokuserade arbetet under året lett till mycket bra resultat interna-
tionellt sett, med flera medaljer, bland annat i november då vi deltog i EM i Grekland!

GENOMFÖRDA AKTIVITETER
SM i wushu 
SM kunde till slut genomföras i Eriksdalshallen den 4 juni, efter pandemins utplaning. 
Det blev ett efterlängtat och bra SM, även om pandemin fortfarande satte sina spår 
gällande antal deltagare. Där vi hade sammanlagt 62 deltagare i olika klasser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Riksläger vår och höst
Två stora riksläger i wushu har genomförts på Bosön under året, ett under våren och 
ett under hösten. Båda lägren hade runt 80 deltagare, med både barn, ungdomar och 
vuxna i sanda, taolu och push hands, samt domarutbildningar. 

Vår målsättning är att utveckla innehållet för varje läger, och höstens dito innehöll till 
exempel en uppdelning i olika traditionella stilar i taolu, då många har olika bakgrund 
inom olika stilar. Den övergripande målsättningen med lägren är inriktning på tävling 
oavsett stil, och fungerar även som samling och uttagning till landslagen.

Kampsportsdagarna på Sergels torg
Den 17-20 augusti genomfördes Kampsportsdagarna vid Sergels torg i Stockholm. 
Förbundet bjöd in till uppvisningar och prova-på för allmänheten, och det var en upp-
skattade aktivitet med stor publik och många deltagare.

Tävlingar utomlands
Under året har förbundet rekommenderat tre internationella tävlingar som i första 
hand vänder sig till de som är uttagna till det utökade landslaget, men som också är 
öppna för alla intresserade av tävling på elitnivå. Genom återstartsstödet har förbun-
det kunnat ge bidrag för att delta. Många tog chansen och deltog i tävlingarna i både 
sanda och taolu och kunde därmed utvecklas till en högre nivå, vilket senare under 
året gav resultat på EM.

EM i Grekland 
Styrelsen och landslagscoacherna valde att skicka ett relativt stort lag till EM i no-
vember, både i taolu och sanda med totalt tolv tävlande. För flera deltagare var det 
första gången i ett större internationellt mästerskap. Ändå blev det stora framgångar 
för Sverige med fyra guld, två silver och ett brons. Strategin som slogs fast i början av 
året med att möjliggöra tävlingar utomlands och fokusera på riksläger som bas för 
tävling visade sig ge ett gott resultat. 

Läs mer om EM på: svenskwushu.se/2022/11/18/resultat-em-2022

Nordic Open Wushu Championships (NOWC) 
Den fjärde internationella tävlingen nordiska mästerskapen i wushu den 3 december 
blev den största hittills, med 36 klubbar från 20 länder. Sammanlagt blev det 300 
deltagare i olika klasser. Sverige placerade sammanlagt sig mycket bra med en tred-
jeplats i poängligan, med ett flertal medaljer i både sanda och taolu. NOWC sätter 
Sverige på kartan som en internationellt aktiv part i världen. Arrangörens målsättning 
med tävlingen är att den ska hålla hög internationell standard, framför allt med en 
professionell och kompetent domarkår som bas. Tävlingen har vuxit för varje år, och 
är mycket uppskattad av alla deltagare.
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Ekonomi
Förbundet sökte och blev beviljade ytterligare återstartsstöd början av året. Stödet 
var på sammanlagt 600 tkr. Tack vare detta tillsammans med en stark ingående ba-
lans från året innan har ekonomin varit god under året, och vi har kunnat genomföra 
fler kostnadskrävande projekt och aktiviteter än tidigare. Vi går även in i nästa verk-
samhetsår med en stark kassa. I övrigt framgår resultatet av balans- och resultaträk-
ningen i bokslutet.

Förbundet hade 1666 aktiva medlemmar 2022.

Styrelsen
Arbetet har fortlöpt väl under året trots pandemin, och styrelsen har sammanträtt tio 
gånger digitalt online. Mycket tid har gått åt till att planera och förutse problem uti-
från pandemins påverkan. Trots svårigheterna i början av året känner vi att vi lyckas 
genomföra flera större projekt och många bra aktiviteter med goda resultat som följd.

Styrelsens sammansättning:

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
Allyson Way Wanselius, suppleant

Övriga roller i förbundets verksamhet:

Landslagschef taolu: Nicklas Sigurdh
Coach i taolu: Kim Gibson
Landslagschef sanda: Luciano Macri
Coacher i sanda: Gunnar Malm och Zhongbang Chen

Huvuddomare i sanda: Michael Sjölin och Anwar Dehkani
Huvuddomare i taolu: Li Min Hua
Huvudansvarig och domare i push hands: Saar Avivi

Valberedning: Tord Nilsson
Lekmannarevisor: Nicklas Borg
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Svenska  
MMA-förbundet
Följ Svenska MMA-förbundet på hemsidan: www.smmaf.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Svenska 
Muaythaiförbundet
Styrelsens uppdrag enligt SMTF:s stadgar 1§:

Svenska muaythaiförbundet har till uppgift att organisera, administrera och främja 
idrotten muaythai, också benämnt thaiboxning, i Sverige.

Förbundsstyrelse 
Nicole Kaiser, ordförande
Göte Östby, vice ordförande och ansvarig för sanktions- och tävlingsfrågor
Jakob Lundberg, sekreterare och ansvarig för idrottsfysiologiska frågor
Sofia Olsson, kassör
Clara Wetzelmayr, ledamot
Rasmus Svensson, ledamot (avgick september 2022 på egen begäran)
Anders Åkesson, ledamot och ansvarig för domarfrågor
Livia Nygaard Malmborg, ledamot och ansvarig för frågor rörande JDoM
Ana Saldes Persson, ledamot och ansvarig för utbildningsfrågor
Niklas Borglund, ledamot (tidigare suppleant, efterträdde Rasmus Svensson)  
och ansvarig för antidopingfrågor
Ewin Ates, suppleant (avgick juni 2022 på egen begäran)
Rahima Ortac, suppleant (avgick augusti 2022 på egen begäran)
Erik Bengtsson, suppleant och ansvarig för frågor rörande IT/kommunikations-
kanaler

Medlemmar
Under 2022 har fem nya föreningar blivit anslutna till SMTF. I slutet av året hade  
förbundet 193 anslutna föreningar och 11 722 medlemmar.

Tävlingar
Antal genomförda tävlingar: 50 (64 sanktionerade)

A-klass:   39
B-klass:   28
IFMA-klass:   53

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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C-klass:   238
JrC-klass:   32
D-klass:   276 
JrD-klass:   18
Diplom:   23
Totalt antal matcher:  707

Verksamhet
Avseende verksamheten för barn, ungdomar och juniorer har former för breddträ-
ningsläger setts över och ny form av läger kommer att påbörjas under början på 
2023. Samarbete och samverkan med SB&K:s nätverk för barn- och ungdomsfrågor 
har även etablerats. Utfallet av den skrivelse som en arbetsgrupp gjort angående 
ändrat regelverk för barn- och ungdomstävling har bevakats, vilket är ett äldre upp-
drag från styrelsen 2020.

Under året har tre tränarutbildningar genomförts i Malmö, Stockholm och Varberg. En 
ny teoretisk del har tagits fram tillsammans med Gabriella Ringblom på SB&K. Under 
året har även tränarutbildning Steg 3 arbetats på, som kommer vara en utbildning 
som är mer anpassad för coacher som har tävlande i högre klasser och elit. 
En ny hemsida har tagits fram och organisering samt revision av den nya hemsidan 
pågår. Resultat, information och mängder av matnyttigt för medlemmar och andra 
intresserade har publicerats i våra kanaler på Facebook och Instagram. Tillsammans 
med tävlingsansvariga har underlag för senior-SM, junior-SM samt junior-NM tagits 
fram, samt utformat ett standardiserat avtal för arrangörer av nationella mästerskap.

Under året har den idrottsfysiologiska verksamheten sjösatt en mängd projekt kopp-
lade till uppdateringen av förbundets grenprofil. Bland annat fystester på Bosön, 
videoanalyser av matcher under internationella mästerskap samt laktattester under 
träning och tävling. Det har även skett ett arbete gällande uppdatering av läkarkon-
trollen i samband med match samt projekt på temat huvudskador i samarbete med 
Högskolan Dalarna. Utöver detta har deltagande skett på ett flertal konferenser som 
arrangerats av Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Högskolan i Skövde samt SB&K. 
Förberedelser för att eventuellt bli en del av OS medaljidrotter har genomförts genom 
samverkan med SOK. Deltagande har skett på två av deras evenemang kopplade 
till prestationsanalyser, samt dialog inför European Games gällande anmälan och 
logistik.

Två domarutbildningar har genomförts, en i Skellefteå och en i Uppsala. Under EM 
deltog Payman Shilan Hajr, Amnart Lindholm och Arngrimur Bjarnason som domare 
samt Fredrik Johnson som huvuddomare. Under VM deltog Payman Shilan Hajr, Am-
nart Lindholm, Mats Hörding och Nicole Kaiser som domare. 
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Under året har Jämställdhet- demokrati- och mångfaldsgruppen funnits behjälpliga i 
föreningsdemokratiska frågor, samt påbörjat ett arbete med SB&K rörande ett projekt 
för att göra kampsport mer inkluderande med en para-del.

Det internationella arbetet har utvecklats genom närmare dialog med de nordiska 
och nordeuropeiska länderna avseende utvecklingsmöjligheter och gemensam 
värdegrund. Dialog förs även med Riksidrottsförbundets internationella råd om 
Sveriges internationella ställning.

Junior-SM arrangerades i Haninge av Southside Muaythai i maj med tolv kvinnor 
och 23 män anmälda, samt senior-SM i Varberg av Varbergs Thaiboxningsklubb i 
september med 32 kvinnor och 43 män anmälda. 

Svenska mästare 
Juniorer
D  -54 kg  Vanessa Romanowski, Allstars Kampsportsförening 
D  -57 kg  Mitra Wetzelmayr, Onechai Muaythai & K1 IF
D  -60 kg  Zahara Al- Mougrahbi, Öresund Muaythai Camp IF
D  -71 kg  Mikaela Rosander, Southside Muaythai IF
H  -57 kg  Adjemir Askerkhanov, Real Fighter Sällskap 
H  -60 kg  Christian Nicola Savic, Föreningen Redline
H  -63,5 kg Alexander Varga, Halmstad Fight Academy IF
H  -67 kg  Melvin Engman, Varbergs Thaiboxningsklubb
H  -75 kg  Bence Misaros, Real Fighter Sällskap
H  -86 kg  William Lundberg, 019 Boxning Gym IF

Seniorer
D  -51 kg   Lauren Kertez, Malmö Muaythai IF
D  -54 kg   Moa Carlsson, Halmstad Fight Academy IF
D  -57 kg   Patricia Axling, Odenplan Fightgym IF
D  -60 kg  Ewin Ates, Öresund Muaythai Camp IF
D  -63,5 kg Linda Östergren, Tranås Muaythai Klubb
D  -71 kg  Irene Forssell Nilsson, Masters Gym Kick och Thaiboxning IF
H  -57 kg   Javad Vahid Rezah, Fighter Centre IF
H  -63,5 kg  Linus Bylander, Föreningen Fightgym Borås
H  -67 kg  Kenny Hong, Halmstad Fight Academy IF
H  -71 kg  Dalian Dawody, Karlstad Muaythai IF
H  -75 kg  Noah Alic, Göteborg Muaythai IF
H  -81 kg  Levi Jonsson, Southside Muaythai IF
H  -86 kg  Arthur Balekelayi, Klubb Stockholm Muaythai
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Vikter med bara en deltagare anmäld
D  -45 kg  Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym IF
D  -48 kg  Sofia Holmer, Odenplan Fightgym IF
D  -67 kg  Emma Stonegård Abrahamsson, Impact Kampsportscenter
H  -91 kg  Joacim Nyberg, Varbergs Thaiboxningsklubb

Tävlingsåret
Tävlingsåret började med EM för seniorer och juniorer i Istanbul, Turkiet, och följ-
des sedan av senior-VM i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten. I juli representerades 
Sverige på The World Games i Birmingham, USA genom Patricia Axling och Ewin 
Ates som båda var direktkvalificerade, vilket resulterade i en bronsmedalj för Patricia 
Axling. Uttagen var även Erica Björnestrand genom ett ”wildcard” men kom inte till 
start på grund av skada.

Efter senior-SM i september togs ett nytt landslag fram och även en B-trupp i syf-
te att ge fler elitaktiva möjligheter till internationell tävlingserfarenhet. I november 
deltog landslagen i nordiska mästerskapen för seniorer i Pajulahti, Finland, samt i 
Nordiska mästerskapen för juniorer i Lund, Sverige, som båda hölls för första gången 
på flera år. Deltagare ur B-truppen fanns representerade i laguppställningen. Utöver 
detta hölls två seniorlandslagsläger i Malmö varav ett inför EM och ett inför VM, samt 
två juniorlandslagsläger i Stockholm.

Nytt för i år är också att staben för landslagen utökats med en mental tränare, Maria 
Sundin, vilket är ett välkommet och efterfrågat tillskott. Under hösten har mycket tid 
lagts på att ta fram nya arbetssätt, skapa struktur samt arbeta mer långsiktigt med 
landslagen.

Landslagsledningen har bestått av Rasmus Svensson som tillsammans med Joakim 
Karlsson agerat förbundskaptener för seniorlandslaget. Förbundskapten för junior-
landslaget var Rodrigo Silva, team manager var Lena Olsson och förbundsläkare var 
Sofia Göthe. 

SMTF elitstipendium för att underlätta tävlande för de främsta utövarna i internatio-
nella tävlingar tilldelades för 2021 och 2022:

Ewin Ates 
Angela Mamic 
Emma Stonegård Abrahamsson
Patricia Axling 
Moa Carlsson 
Zahra Al-Mougrahbi 
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Internationella mästerskapsmedaljer
IFMA-EM, Istanbul, Turkiet

Guld, senior
D  -57 kg  Patricia Axling (kvalificerad till The World Games)

Silver, senior
D  -71 kg  Angela Mamic
H  -63,5 kg Linus Bylander

Brons, senior
D  -45 kg  Camilla Danielsson
D  -48 kg  Sofia Holmer
D  -63,5 kg Erica Björnestrand
H  -71 kg  Rasmus Eriksson
H  -81 kg  Marcus Sundin Liljedorff

Silver, U23
H  -86 kg  Anton Wall

Brons, U23
D  -54 kg  Moa Carlsson

Guld, junior 14-15 år
D  -60 kg  Zahra Al-Mougrabi

IFMA-VM, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten

Guld, senior
D  -57 kg  Patricia Axling (kvalificerad till World Combat Games)
D  -67 kg  Emma Stonegård Abrahamsson (kvalificerad till World   
   Combat Games)
D  -71 kg   Angela Mamic

Silver, senior
D  -60 kg  Ewin Ates

Brons, senior
D  -45 kg  Camilla Danielsson
H  -63,5 kg Linus Bylander

Guld, U23
D  -54 kg  Moa Carlsson
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IWGA The World Games Birmingham, USA

Brons
D  -57 kg  Patricia Axling

Nordiska mästerskapen, Pajulahti, Finland

Guld, senior
D  -45 kg  Camilla Danielsson
D  -51 kg  Sofia Holmer
D  -57 kg  Patricia Axling
H  -63,5 kg Linus Bylander
H  -71 kg  Emil Flystam
H  -81 kg   Levi Jonsson
H  -86 kg   Arthur Balekelayi
H  -91 kg   Joacim Nyberg

Silver, senior
D  -54 kg  Moa Carlsson
D  -60 kg  Antonia Drevenlid
D  -63,5 kg  Linda Östergren
H  -75 kg  Noah Alic

Guld, U23
D  -54 kg   Vilda Ekhorn

Nordiska mästerskapen, Lund
Guld, junior
H  -60 kg   Ajdimir Askerkhanov
H  -67 kg   Melwin Engman

Silver, junior
D  -57 kg   Mitra Wetzelmayr
D  -63,5 kg  Mikaela Rosander
H  -63,5 kg  Christian Nicola Savic

Verksamhetsåret 2022 har varit ett händelserikt och produktivt år och vi ser 
framemot fortsatt arbete 2023.
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Svenska Shorinji 
Kempoförbundet
Ordförandes inledning
Vi kunde äntligen arrangera vårt försenade 50-årsjubileumsläger som egentligen 
skulle hållits 2020. Det blev ett lyckat läger med många deltagare och även med  
besökare från andra länder. Många var glada att få träffas och träna ihop igen. 

Detta år anordnades EM-tävlingar och möjlighet till att gradera till högre grader i 
Frankrike som även firade 50-årsjubileum. Det var en ganska stor delegation från 
Sverige som deltog på lägret, några graderade och några tävlade med mycket bra 
resultat.  

2023 ser vi fram emot det stora lägret och VM-tävlingarna i Japan som hålls vart 
fjärde år. Vi hoppas att många kan åka dit och lära sig mer och förfina sin teknik, vi 
hoppas även att fler kommer att kunna gradera till högre dangrader och att det går 
bra för vårt landslag på tävlingarna. 

Under 2023 ska vi fortsätta att göra vad vi kan för att utveckla våra medlemmar och 
tränare genom våra läger och andra samarbeten. Vi ska fortsätta utvecklingen av vår 
hemsida och kommunikation. 

Leif Kekonius,  
ordförande

Läger
Svenska Shorinji Kempoförbundets seniora instruktörsutbildning anordnas av 
tekniska kommittén och hölls tre gånger under året. Det är mycket bra tillfällen för 
våra högre graderade att byta idéer, utvecklas och träna tillsammans. Speciellt i år  
då vi hade många som graderade till högre grader. 

Under passen studeras några av de mer komplexa teknikerna till 4- och 5 dan.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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50-årsjubileum (1970-2020), Koshukai and Taikai
Svenska Shorinji Kempoförbundets försenade 50-årsjubileum Taikai och Swedish 
Open i embu genomfördes 6-8 juli. Lägret anordnades av Karlstad shibu med Anders 
Pettersson sensei i spetsen. Tränare på lägret var Anders Pettersson, Åke Olsson, 
Stefan Jönsson Levin, Alexander Tilly och Leif Kekonius. Lägret gästades även av 
deltagare från Finland, Frankrike, Holland och Tyskland. Under lägret anordnades 
Swedish Open och det tävlades i kumi embu och tandoku embu. Lägret är erkänt som 
ett WSKO Study Session. 

EM, 2022 European Regional Unity Study Session 
Franska förbundets 50-årsjubileum och EM 2022 Taikai i Valet hölls 1-4 juli. Läg-
rets värd och huvudinstruktör var Aosaka Hiroshi sensei, 9:e dan WSKO-instruktör. 
Till senseis hjälp hade han Arai Shoji sensei, 7:e dan, WSKO-instruktör och Shimura 
Chikara sensei 7:e dan, WSKO-instruktör. Anders Pettersson sensei 6 dan (WSKO-in-
struktör) fick tillsammans med andra WSKO-instruktörer från Europa också hjälpa till 
att undervisa. Lägret var uppskattat av de 18 svenska deltagarna. 

Landslaget
Under våren förbereddes det flitigt inför EM som hölls under sommaren i Frankrike. 
Sverige representerades vid EM av fem par och tävlade i fyra av de fem klasserna. 
Tre av paren gjorde sin internationella tävlingsdebut och två av paren, Moa Skan 
och Liam Callaghan samt Astrid Ashraf och Théa Mikkelsen, kom på en andraplats 
i deras respektive klasser. Hanna Björklund och Rebecca Berggren lyckades komma 
på en värdig fjärde plats som bådar gott inför framtiden. I de högre klasserna kom 
Sverige genom Lovisa Johnson och Lotta Wersäll samt Hanna Svedberg och Arnaud 
Tiquet på första plats i deras respektive kategorier. Efter EM har siktet ställts in mot 
VM i Japan i oktober 2023.

Tävlingar
Swedish Open, den 7 maj

Kyukenshi kumi embu
1:a  Lounes Abdou, C.S.C, Frankrike och Timad Abdou, C.S.C, Frankrike
2:a  Thea Mikkelsen, Bromma shibu och Astrid Ashraf, Bromma shibu
3:a  Liam Callaghan, Stockholm Södra shibu och Moa Skan, 
 Stockholm Södra shibu

Tandoku embu Yudansha
1:  Arnaud Tiquet, Göteborg shibu
2:a  Erik Öhrn, Göteborg shibu
3:a  Dennis Klonnek, Königsbrunn shibu, Tyskland
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Tandoku embu Kyukenshi
1:a  Jasmin Visel, Bobingen shibu, Tyskland
2:a  Astrid Ashraf, Bromma shibu
3:a  Erik Edström, Bromma shibu

EM i Frankrike, den 2 juli
Yudansha män och mixad 3 dan och högre
1:a   Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu och Hanna Svedberg, Sthlm Södra Shibu

Yudansha kvinnor 2 dan och högre
1:a  Lovisa Axelle Johnson, Stockholm Södra shibu och Lotta Wersäll,  
 Stockholm Södra shibu

Kyukenshi män och mixad
2:a  Liam Callaghan, Stockholm Södra shibu och Moa Skan, 
 Stockholm Södra shibu

Kyukenshi kvinnor
2:a  Thea Mikkelsen, Bromma shibu och Astrid Ashraf, Bromma shibu

Resultat SM 2022, Vällingbyhallen den 12 november

Kumi embu Yudansha
1:a  Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu och Hanna Svedberg, Sthlm Södra Shibu
2:a  Heike Van Doesburg, Göteborg shibu och Erik Öhrn, Göteborg shibu

Kumi embu Kyukenshi 
1:a  Thea Mikkelsen, Bromma Shibu och Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2:a  Hanna Björklund, Göteborg Shibu och Rebecca Berggren, Göteborg Shibu
3:a  Ning Bark, Bromma Shibu och Miguel Benitez, Bromma Shibu

Tandoku embu Yudansha
1:a  Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
2:a  Rickard Andersson, Bromma Shibu
3:a  Hanna Svedberg, Sthlm Södra Shibu

Tandoku embu kyukenshi
1:a  Liam Callaghan, Stockholm Södra Shibu
2:a  Eric Liikanen, Skövde shibu
3:a  Theo Söderlund, Karlstad shibu

Resultat JSM

Tandoku embu, junior
1:a  Astrid Ashraf, Bromma Shibu
2:a  Zeth Liikanen, Skövde shibu
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Dangraderingar
2022-03-08 gradering till högre hokai-grad

Daikenshi, Leif Kekonius, Bromma Shibu 
Daikenshi, Per Lindblom, Mosebacke Shibu

2022-07-01 Gradering till högre grader hölls under 2022 European Regional Unity 
Study Session i juli

Seikenshi 5 dan, Tobias Alm, Bromma shibu
Seikenshi 4 dan, Yanlu Wang, Stockholm Södra
Seikenshi 4 dan, Kenneth Ishii, Stockholm Södra
Seikenshi 4 dan, Pontus Haglund, Stockholm Södra
Seikenshi 4 dan, Lovisa Axelle-Johnson, Stockholm Södra

Två graderingar har genomförts av Tekniska kommitten under året
2022-04-23 Examinatorer var Leif Kekonius och Alex Tilly

Shokenshi 2 dan, Björn Carlson, Mosebacke shibu
Shokenshi 2 dan, Erik Öhrn, Göteborg shibu

2022-11-26 Examinatorer var Anders Pettersson, Åke Olsson & Arnaud Tiquet

Shokenshi 2 dan, Markus Lagerqvist, Stockholm Södra Shibu
Shokenshi 2 dan, Pontus Ankre, Stockholm Södra Shibu
Shokenshi 2 dan, Rickard Andersson, Bromma Shibu
Junkenshi 1 dan, Martin Thorén, Stockholm Södra Shibu
Junkenshi 1 dan, Liam Callaghan, Stockholm Södra Shibu
Junkenshi 1 dan, Amanda Höök Medina, Karlstad Shibu

Följande har fått sina examinator- och domarlicenser förnyade 

Anders Pettersson, 6 dan, Karlstad shibu
Åke Olsson, 5 dan, Karlstad Studenter shibu
Stefan Jönsson Levin, 5 dan, Visby shibu
Leif Kekonius, 5 dan, Bromma shibu
Alexander Tilly, 5 dan, Stockholm Södra shibu
Per Lindblom, 5 dan, Mosebacke shibu
Tobias Alm, 5 dan, Bromma shibu
Arnaud Tiquet, 4 dan, Göteborg shibu
Peter Hansen, 4 dan, Stockholm Östra shibu
Peter Thorvald, 3 dan, Skövde shibu
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Styrelse
Det finns för närvarande åtta aktiva shorinji kempoföreningar i Sverige. Styrelsen har 
under året arbetat med löpande uppgifter samt fortsatt arbetet med att förnya och 
förenkla vår administration. Under verksamhetsåret har dessa föreningar represente-
rats i shorinji kempoförbundet enligt följande: 

Ordförande: Leif Kekonius, Bromma Shibu
Vice ordförande: Alexander Tilly, Stockholm Södra Shibu
Sekreterare: Lotta Wersäll, Stockholm Södra Shibu
Kassör: Peter Thorvald, Skövde Shibu
Ledamot: Arnaud Tiquet, Göteborg Shibu
Suppleant: Kenneth Ishii, Stockholm Södra Shibu
Suppleant: Christer Enfors, Karlstad Shibu

Valberedningen har varit Anders Pettersson, Karlstad Shibu (sammankallande),  
Pontus Haglund, Stockholm Södra Shibu och Hanna Svedberg, Stockholm  
Södra 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.

Totalt antal matcher: 707
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Svenska Submission 
Wrestling-förbundet
Följ Svenska Submission Wrestlingförbundet på hemsidan: www.sswf.se 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
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Svenska 
Taidoförbundet
Styrelsen 2022 har bestått av:

• Hannes Kannisto, ordförande
• Lennart Dahl, kassör
• Maria Samuelsson, ledamot
• Henrik Johansson, ledamot
• Gunnar Cervin, ledamot
• Emelie Roos, suppleant
• Håkan Karlsson, suppleant

Styrelsen har haft tio styrelsemöten digitalt, samt tre arbetsmöten under året. Ett 
antal pulsmöten har hållts däremellan. Förutom ordinarie styrelse, har presidenten 
Mikael Jansson och förbundskaptenen Stefan Agnvall haft stående inbjudan till 
ovanstående möten.

Arbetet har fokuserat på två huvudområden: aktiviteter för återstartstöd, samt 
ekonomin inför VM i Japan. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Foto: Fredrik Johansson
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Tävlingar
• Februari: Strömstad Open 2022
• Juni: Nordic Open Pajulahti, Finland
• September: SM och USM, Uddevalla
• Oktober: Öresund Open, Köpenhamn, Danmark
• November: Kauko Cup, Stenungsund

Läger, träffar och utbildningar
• Januari: MotorIQ, Örebro
• Maj: MotorIQ, Uddevalla
• Juni: Nordic Event, Pajulahti, Finland
• Oktober: Sverigeläger, Vänersborg
• December: TAJK, Stockholm

Svenska mästare i taido
• Hokei damer: Moa Celander, Uddevalla
• Hokei herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad
• Jissen damer: Wilma Samuelsson, Uddevalla
• Jissen herrar: Oskar Sjöberg, Strömstad
• Lagjissen mix: Uddevalla Taikei 2 (Johannes Björkhem, Moa Celander, 
 Richard Dahl)
• Laghokei mix: Uddevalla Taikei 2 (Oscar Björkhem, Moa Celander)

Svenska ungdomsmästare i taido 
• Hokei flickor: Linnea Samuelsson, Uddevalla
• Hokei pojkar: Oscar Björkhem, Uddevalla
• Jissen flickor: Elsa Henriksson, Uddevalla
• Jissen pojkar: Oscar Björkhem, Uddevalla

Graderingar
November bjöd på taidohistoria, då Mikael Jansson (StaF) och Jari Tuominen (Finland) 
som de första ickejapanerna utanför Japan, graderades till 8 dan Hanshi i Tokyo, 
Japan. 

Även andra höga grader har erhållits under året:

• Lars Larm, 7 dan Kyoshi
• Hannes Kannisto, 6 dan Kyoshi
• Daniel Andersson, 5 dan Renshi
• Håkan Karlsson, 5 dan Renshi
• Joakim Bohlin, 4 dan Renshi
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• Fredrik Johansson, 4 dan Renshi
• Emelie Roos, 4 dan Renshi

Graderingar har dessutom hållits i klubbarnas regi under året. Stort grattis till alla nya 
grader! Väl kämpat!!

Landslaget
Landslagsåret förde med sig positiva händelser när det äntligen blev möjligt att 
tävla utomlands igen. Höjdpunkten under året var det första Nordic Open i Pajulahti, 
Finland. Truppen togs ut under våren av landslagsledningen och bestod av fem 
damer och fem herrar:

• Emelie Roos, Göteborgs Taidoklubb (Lagkapten)
• Moa Celander, Uddevalla Taikei
• Wilma Samuelsson, Uddevalla Taikei
• Thea Larsson, Sensu Dojo
• Embla Högberg, Sensu Dojo
• Oskar Sjöberg, Sensu Dojo
• Oscar Björkhem, Uddevalla Taikei
• Johannes Björkhem, Uddevalla Taikei
• Rickard Dahl, Uddevalla Taikei
• Daniel Andersson, Uddevalla Taikei

Våra svenska landslags-taidokas bärgade hem fyra guld, tre silver och ett brons.
Landslagsledningen bestod av Stefan Agnvall (Förbundskapten) och Stefan 
Nilsson, Björn Sjöberg som landslagstränare. Landslaget har även under detta år 
haft stöd av leg naprapat Claes Wallenberg som landslagsfysioterapeut. Tack vare 
vår del i SB&K kunde vi även under 2022 vara en stor del av SB&K:s nya Elit- och 
utvecklingsprogram med sex taidokas. Den nya formen för elitsatsningen ger oss 
tillgång till utveckling av både taidokas och tränare, samlingar med fystest och 
föreläsningar på Bosön. Landslaget höll fyra officiella samlingar, varav ett längre 
sommarläger för VM-aktuella. Utöver detta har samträningar organiserats under 
helger på västkusten för att påbörja att träna ihop ett tenkai-lag för VM 2023 i Japan.

Kommittéerna
Barnkommittén har påbörjat arbetet för att standardisera barntävlingar, vilket 
fortsätter under 2023. Regelverket kring representation har uppdaterats, och 
kommittén har även planerat innehållet i den barninstruktörskurs som ska hållas 
under mars 2023.

Domarkommittén genomförde den första A-domarutbildningen med två godkända 
elever: Henrik Johansson (Göteborg) och Maria Larsson (Kungälv). Två domare (Frank 
Ericsson och Hannes Kannisto) representerade Sverige i de nordiska mästerskapen i 
Finland.
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TEL: +46 (0)8-714 88 70     ̵    E-MAIL: info@budokampsport.se
Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm     ̵    www.budokampsport.se




