
Verksamhetsberättelse 2019 Landslaget BJJ  
 

Ny struktur 
Landslag/utvecklingsgrupp 
I samband med att en ny Elitansvarig började sitt uppdrag antogs en ny form för hur landslaget ser 
ut. Det togs ut ett landslag och en utvecklingstrupp. Tanken var att låta deltagarna i landslaget få ett 
större anslag än de i utvecklingsgruppen samtidigt som deltagarna i utvecklingsgruppen skulle få en 
plattform att växa i. 

Kontrakt 
Alla deltagare i landslaget och i landslagets utvecklingsgrupp har skrivit ett kontrakt med elitansvarig 
för sitt deltagande i förbundets landslagstrupp och elitsatsning. 

Plattform för att kommunicera med landslaget 
En svårighet som tidigt framkom var hur kommunikationen till och mellan landslaget och elitansvarig 
skulle gå till. I ett inledande skede användes facebook som kanal vilket ledde till en mycket lång 
kommunikationstråd som var svår att följa. Därefter har Microsoft Teams blivit den kanal som 
landslaget använder. Det ger en bra och tillförlitlig plattform för att dela information och spara filer. 

Elitstöd fördelning 
Under året har fördelningsnyckeln för elitstödet förändrats. Ursprungligen gick en fast summa till EM 
och fast summa till VM för samtliga deltagare i Landslaget. Deltagarna i utvecklingstruppen erhöll 
endast elitstöd för EM. 

Den nya fördelningsnyckeln innebar en förändring för svartbälten. Då svartbälten måste vinna 
kvalpoäng för deltagande på EM och VM gavs en större möjlighet för atleterna att själva fördela 
elitstödet. Minst 50% av Elitstödet för svartbälten skall nyttjas till EM och VM. Resterande del kan 
användas till tävlingar som ger poäng för deltagande på EM och VM. Om/när samma krav ställs på 
brunbälten kommer detta gälla även dem. 

Utvecklingsplan 
Tillsammans med Norma Jansson formulerades en utvecklingsplan som sedan skickades in till SB&K. 
Denna utvecklingsplan låg sedan till grund för SB&K fördelning av elitstöd. BJJ-förbundet erhöll 
sedan stödet som består av två delar. En del som riktar sig till förbundet för att utveckla arbetet med 
att få utövare som går hela vägen från ungdom till elit. BJJ förbundet blev 1 av 6 underförbund som 
få ta del av detta. Vidare fick BJJ-förbundet 4 av 20 platser där SB&K ger extra stöd till Elitidrottare 
inom underförbunden. Landslaget får även tillgång till att utan kostnad komma till Bosön för att 
genomföra fystester som kan användas till att ta fram en fysprofil. 

SM 
Årets SM gick av stapeln i Östersund. En välorganiserad tävling med hög klass på deltagandet. 
Deltagande på SM är ett krav för att bli uttagen till Landslaget.  

Sponsorer 
Förbundet har tecknat samarbetsavtal med Fightermag och Jabb.se. Tyvärr hann inte Jabb leverera 
utlovade kläder till landslaget i tid till EM. Dock lyckades Elitansvarig få fram t-shirts med förbundets 
logga på. 



Bosön 
Som en del i SB&K elitsatsning fick landslaget åka till Bosön för att genomföra fystester. Då tiden var 
knapp blev detta bokat i december vilket påverkade deltagandet. Flera i landslaget var sjuka och 
kunde inte delta. 


