
Verksamhetsplan 2020 Landslaget BJJ 
 

Årsplan 
EM Januari 
Landslagsläger	(Göteborg) 4-5	April 
VM	(Los	Angeles) 28/29/30/31	Maj 
SM 26-27	september 
Bosön 31	oktober-1	november 
Vinterläger? Dec? 

 

2019 låg fokus på att få en landslagstrupp på plats och sätta en ny struktur för såväl kommunikation 
som målarbete. 2020 kommer fokus ligga på att förbättra och utveckla arbetet. 

Em2020 (Är redan genomfört) 
Överlag var det en riktigt väl arrangerad tävling. Hög klass på både utövare och domare. 
Även om det var några domarmissar varav åtminstone ett kostade vinsten för en svensk 
utövare. 

Landslaget presterade mycket bra. Innan tävlingen uppskattade Elitansvarig att Sverige 
borde tagit två till tre medaljer. Det slutade med att Sverige tog två, ett guld och ett silver. 
De mest imponerande insatsen i år vara Felix Kull som tog silver i brun-bältesklassen. Han 
gjorde en grymt imponerande insats.  

Vidare tog Elinas Moestam guld i sin klass. Hon gick två matcher varav finalen var mest 
imponerande. Hon var taktiskt och vann matchen stabilt tack vare det. 

Martina Gramenius gick sitt första EM som svartbälte. Hon tävlade i Master 1 och förlorade 
sin match. Martina fick sitt svartbälte precis innan EM vilket gjorde att hon saknade 
kvalpoäng för att tävla i Adult. Hon valde att delta på EM utan Elitstöd. 

Utöver detta kom Emad Omran, Scarlett Anstiss Liljefors och Max Lindblad till kvartsfinaler. 
Resterande förlorade sin första match eller tog sin inte till någon final. 

Sverige som nation presterade riktigt bra och tog hem hela 37 medaljer 

 

 



 
Landslagsläger i Göteborg (bokat 4-5 april) 
Första helgen i April kommer ett läger genomföras med fokus på sparring. Landslaget kallas till lägret 
och en öppen inbjudan har gått ut på sociala medier. Totalt erbjuds 40 platser och i skrivande stund 
är det 34 anmälda (2020-02-20). Kostanden för lägret är 100kr vilket oavkortat går tillbaka till 
deltagarna i form av frukt, fika mm. 

Utvecklingsplan  
Inför 2020 skickades en utvecklingsplan till SB&K. Den låg till grund för bland annat det elitstöd som 
börbundet blivit beviljat för 2020-2021. Stödet består av två delar, en del som syftar till 
breddutvecklingen inom förbundet och en del som är riktad mot elitverksamheten. Den sistnämnda 
är den del som tas upp i denna verksamhetsplan:  

På kort sikt (2år) är målet att landslaget skall bestå av, och ta medaljer, i brun- och 
svartbältesklasserna. På längre sikt (8år) är målet givetvis att landslaget har flera världsmästare i 
både dam- och herrklasserna i den högsta klassen. 

För att nå dit ser vi framför allt fyra områden som förbundet måste fokusera på framåt:  

• Höja utbildningsnivån för både fighters och tränare (elit) 
• Skapa sammanhållning och komma bort från rivalitet team/klubbar emellan (elit/bredd) 
• Strukturera upp och formalisera ledarskapet inom förbundet  (elit/bredd) 
• Skapa förståelse och få med klubbarna ute i landet  (bredd) 

Landslagsstöd X 
I början av 2020 fick vi besked att BJJ blir en av 6 idrott i SB&K som tilldelas extra medel under 2020 
och 2021. Landslagstöd X består av två delar en del där fyra utvalda deltagare i landslaget får tillgång 
till stödet i form av både ekonomiska medel och stöd av läkare, tränare, idrottspsykologier mm. Den 
andra delen av Landslagstöd X går till BJJ Förbundet i form av ekonomiska medel och stöd från SB&K 
för att utveckla förbundet. En första workshop sker i Mars 2020 och Norma Jansson kommer delta 
från styrelsen. 

Fysprofil 
Landslaget kommer under 2020 och 2021 genomföra fystester på Bosön. Hur dess 


