
 

Verksamhetsplan 2021 

Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu Förbundet 
 

Barn och ungdom 

Barn- och ungdomskommittén startades upp under hösten 2020 med syftet att sätta lite extra fokus på 
barn- och ungdomsverksamheten i förbundet. En av anledningarna är att det under många år varit ett 
väldigt lågt deltagande på ungdomssidan på SM i BJJ.  
 
Tanken med kommittén är att jobba för att öka intresset bland ungdomar runt om i föreningarna för att 
delta på SM och det har kommittén tänkt göra genom att, med start 2021: 
 

● Bygga nätverk och förbättra kommunikationen mellan förbundet och föreningarna som har 
barn- och ungdomsverksamhet 

● Genom riktad information uppmärksamma föreningarna om möjligheten för ungdomar att delta 
på SM 

● Anordna åtminstone ett läger för ungdomar där medlemmar ur landslaget bjuds in för att 
instruera 

 

Domare 

Domarkommittén finns till för att höja kvaliteten på tävlingarna i Sverige genom att se till att alla regler 
följs och finnas som stöd för domarna och utövare. Vår uppgift är även att öka antal aktiva domare och 
utbilda både utövare, tränare och framtida domare. Liksom tidigare kommer huvuddomaren få göra 
rapporter efter tävling och ansvaret under tävling förblir detsamma. 
 
Under 2021 planerar vi att:  

● Starta upp seminarium och hålla det under större delar av sverige 
● Lansera en kampanj för att locka till oss fler domare 
● Skapa strukturerade regler och sätta upp ett bra och fungerande regelsystem 
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Sjukvård 

Förbundsstyrelsen beslutade den 3 november att SBJJF inte längre kommer att handha sjukvårdare till 

sanktionerade tävlingar, detta innebär att det är tävlingsarrangören som från och med nu står för alla 

kostnader för sjukvårdare.  

 

Dock kommer sjukvårdskommittén fortsatt samarbeta med tävlingsarrangör om så skulle behövas vad 

gäller stöd i att rekrytera sjukvårdare till tävling genom sjukvårdspoolen som sjukvårdskommittén har 

strukturerat upp och som i nuläget har ca 30 medlemmar från olika delar av landet. Tävlingsarrangör 

kommer som förut behöva skicka in namn och personnummer på sjukvårdare i sanktionsansökan och 

sjukvårdskommittén kommer ansvara för att kontrollera sjukvårdare i HOSP (Socialstyrelsens register 

över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal) om giltigt legitimation.  

 

Sjukvårdskommittén kommer också bistå med rekommendationer om vad som bör finnas i 

sjukvårdsväska.  

 

Efter tävling ska sjukvårdare skicka rapport om eventuella skador på tävling till sjukvårdskommittén.  

 

Tävling 

Under 2020 genomfördes inget SM i BJJ. Det hoppas vi kunna arrangera under hösten 2021. Arbete med 

att uppdatera styrdokument samt att fastställa datum och arrangör inleds under de första månaderna av 

året. 

 

Utbildning 

Utbildningskommitténs syfte är att bevara ursprung och tradition samt att utbilda och utveckla 

barnverksamhet, vuxenverksamhet, motion och elit. 

 

Förutom arbetet tillsammans med domarkommittén för att utveckla de domarutbildningar vi genomför i 

Sverige kommer vi att under 2021 skapa och starta upp en idrottsspecifik utbildning som endast är 

öppen för tränare. Tränarutbildningen kommer genomföras regelbundet, 1 gång/termin och enligt tema. 

Utbildningen sker på olika orter i Sverige. Tränarna kan delta för en subventionerad kostnad. 

 

Utbildningarna kan ses som ett sätt att bibehålla traditionen inom BJJ och vidareutveckla våra tränare. 

Våra utbildningar ska ses som ett komplement till andra typer av ledarutbildningar som hålls av RF/SISU 

samt SB&K. 

 

Vi tänker oss en treårsplan för detta med totalt 6 utbildningstillfällen. Vid varje tillfälle kommer 

utbildningen att ske på 3 olika orter i landet. Första tillfället hoppas vi kunna genomföra under hösten 

2021 till en kostnad av 25000:- för att sedan jobba utifrån lagd plan. 
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Elit och landslag 

Sedan tidigare har Elitansvarig grovt planerat verksamheten för tre år och nedan finns den ursprungliga 

planen för 2021. Planen revideras nu givet de förutsättningar som Corona-pandemin ger. Med start vid 

årsskiftet har Sverige påbörjat vaccineringen vilket väcker ett litet hopp om att hösten 2021 kan bli 

startskottet på en återgång till något som är lite mer normalt. 

Den årsplan som presenteras här kommer att förändras utifrån gällande restriktioner och utifrån när 

träning kan återupptas. Den är därför mycket preliminär och kanske mer en förhoppning än en given 

plan för verksamheten 2021. 

 

Årsplan 

 

Kommunikation 

Kommunikationskommittén avser att få förbundet mer synligt i våra kanaler, i form av rörligt material, 

intervjuer och korta videos om förbundets olika satsningar. Vi vill även uppmärksamma landslaget och 

våra elitutövare. Arbete med att uppdatera hemsidan med rätt och riktig information gällande flera 

verksamhetsområden, såsom sjukvård, domare, huvuddomare, tävlings- och sanktionsregler med mera 

kommer också ske. 

 

Föreningar och medlemmar 

Förbundet växer i stadig takt men det finns idag ingen plan för hur förbundet fortsatt ska växa och heller 

inget sätt där vi säkerställer att föreningarna betalar in medlemsavgift för sin BJJ-utövare. Detta är något 

vi behöver titta närmare på och utarbeta en plan för hur vi ska hantera, eventuellt tillsammans med 

SB&Ks kansli.  

 

Styrelsen samt admin 

Styrelsens arbete kommer ske fortlöpande med regelbundna möten och avstämningar samt 

genomförande av aktiviteter. Styrelsen avser att närmare samarbeta med SB&K och dess kansli för att 

optimera verksamheten och för att bättre använda de resurser som finns till förfogande.  
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EM Januari (inställt pga corona) 
Vårläger April (inställt pga corona) 
VM slutet på maj 
SM sista helgen september 
Bosön 30-31 oktober 
Vinterläger Dec 


