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Svenska Förbundet för Kinesisk Kampkonst 

2011-11-21 

Förslag på ny organisation för svenska landslaget i Wushu att gälla från och med den 1 januari 2012. 

För att gå vidare med utvecklingen av våra tävlande på internationell nivå har styrelsen tagit fram ett 

nytt förslag på hur organisationen ska se ut, som bättre matchar både dagens och framtidens behov. 

Förslaget har som målsättning att dela upp och renodla rollerna utifrån de identifierade behoven och 

arbetsuppgifterna, både utifrån de tävlande själva och landslagsledningens behov.   

Rollerna är beskrivna med både profil på önskvärda egenskaper och erfarenhet,  samt 

arbetsuppgifter. 

 

Profil 

Landslagschef (Team leader): God organisatör och ledare med kunskap och erfarenhet av 

internationella tävlingar i Wushu. Övrig önskvärd erfarenhet: förståelse för samarbete med näringsliv 

och media, samt gärna erfarenhet av sponsring och annat bidragssökande. 

Taolu-coach: Duktig ledare och erfaren instruktör med förståelse för träning och tävling på hög 

internationell nivå. Helst inom både traditionell och samtida wushu. (En assisterande coach kan vid 

behov också komplettera den eventuellt saknade kunskapen.) 

Sanshou-coach: Duktig ledare och erfaren instruktör med förståelse för träning och tävling på hög 

internationell nivå. 

Assisterande coacher (vid behov): Duktiga ledare och instruktörer med förståelse och erfarenhet av 

träning och tävling inom önskat område. Kompletterar coachen med sina kunskaper. 

 

Ansvar och uppgifter 

Landslagschef (Team leader) 

- Övergripande ansvar för landslaget, leder och fördelar uppgifter till övriga medlemmar i landslaget. 

- Tar tillsammans med coacherna fram en plan för landslaget, läger, uppsamlingar, uttagningar, vilka 

tävlingar landslaget ska delta i med mera. 

- Tar fram en budget för landslaget, som presenteras tillsammans med planen för styrelsen för ett 

godkännande. 

- Ansvara för att landslaget följer planen och håller budgeten. 

- Rapporterar kontinuerligt till styrelsen för Förbundet för Kinesisk Kampkonst. 

- Sköter kontakten med arrangören till de tävlingar man planerar att ställa upp i 

- Sköter kontakten med budo- och kampsportsförbundet (försäkringsfrågor och press). 

- Sköter anmälningar, registrering och kontakt med arrangören till de tävlingar man planerat att delta 

i (samlar ihop allt material som krävs till anmälning och registrering från coacherna). 
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- Bokar och planerar resor och boende i samband med landslagsaktiviteter (tävlingar, läger och 

uppsamlingar). 

- Sköter en övergripande kontakt med de föreningar och coacher som har tävlande som är 

medlemmar i landslaget och vill vara/är påtänkta att vara med i landslaget. 

- Ansvarar för att se över elitplanen och göra relevanta uppdateringar av den. 

- Har det övergripande ansvaret för uttagningen av de tävlande till respektive tävling. 

- Har övergripande ansvar för sponsring och kontakt med media för frågor gällande landslaget.  

Taolu-coach 

- Rapportera kontinuerligt till landslagschefen. 

- Ansvara för att kontinuerligt ha kontakt och stödja de påtänkta landslagsdeltagarna, att träna och 

utvecklas i den av landslaget uttagna riktningen i elitplanen. 

- har en kontinuerlig kontakt med de tävlande och på tänka utövarna till landslaget. 

- Hålla i taolu-träningen på läger och uppsamlingar. 

- Komma med förslag på ändringar i elitplanen. 

- Färdigställa och samla in nandu-formulär i god tid innan planerade tävlingar (tillsammans med de 

tävlande). 

- Ansvara för uttagning av de tävlade i taolu till respektive tävling. 

 Assisterande taolu-coach 

- assistera och komplettera taolu-coachen i sitt arbete. 

Sanshou-coach 

- Rapportera kontinuerligt till landslagschefen. 

- Ansvara för att kontinuerligt ha kontakt och stödja de påtänkta landslagsdeltagarna, att träna och 

utveckla i den av landslaget uttagna riktningen baserat på elitplanen. 

- Ha en kontinuerlig kontakt med de tävlande och påtänkta utövarna till landslaget. 

- Hålla i sanshou-träningen på läger och uppsamlingar. 

- Komma med förslag på ändringar i elitplanen. 

- Ansvara för uttagningen i sanshou till respektive tävling. 

 Assisterande sanshou-coach 

- assistera  och komplettera sanshou-coachen i sitt arbete. 

 


