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Mötesdeltagarna samlades för att diskutera kommande tävlingar och tävlingsverksamhet i stort.
Följande frågor var aktuella:


VM i Toronto 23-30 oktober



Internationell tävlingsverksamhet



Nationell wushu och tävlingsverksamhet

Till VM i Toronto har landslagsledningen beslutat att skicka tre tävlanden i taolu och två tävlanden
i sanshou. Nicklas och Anders åker i vanlig ordning som teamleader och coacher och Li Min Hua
deltar som taoludomare. I uttagningen till kommande landslagssatsningar kommer fortsatt fokus
ligga på SM, uttagningstävlingar och/eller läger. Nicklas lyfte även fram behovet av att
kvalitetssäkra uttagningen till taolulandslaget, en lösning är att en aktuell deltagare för landslaget
måste vara aktiv i Sverige. Ytterligare ett förslag är att uttagna till landslaget måste tävla i samma
rutin på SM som i VM/EM.

Till VM kommer Svenska budo- & kampsportsförbundet stå för profilmaterial men i framtiden ska
det egna förbundet bidra med detta vid internationella tävlingar. Förslag finns även att
landslagsdeltagare antingen betalar själva eller lånar overaller, detta för att förenkla rutinerna när
deltagarna varierar. Nya overaller med förbundsmärke ska tas fram.

För att utöka tävlingserfarenheten för sanshouutövare finns det möjlighet att delta på inofficiella
internationella tävlingar. Dessa är öppna för föreningar och kräver inte något landslag. Förslaget är
att deltagare tävlar som representanter för Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst.

Anders lade fram ett förslag om att utöka de nationella tävlingarna med flera kategorier, ex en klass
med enbart slag och kast.
Detta för att öka intresset för tävlande i sanshou och förhoppningsvis locka utövare från andra
stilar. Nicklas ansåg att kategorierna i taolu borde utökas med fler åldersgrupper. Även
barntävlingarna i både sanshou och taolu kan ses över. Mötesdeltagarna var överens om att
inbjudningarna till tävlingarna borde skickas ut till fler föreningar i olika stilar. Ett sätt att göra
tävlingarna större är även att hålla öppna svenska tävlingar eller bjuda in deltagare från andra
länder för att representera svensk förening i RM/SM.

Vid protokollet

Ebba Lexmark

