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Verksamhetsberättelse
Under 2013 har vår verksamhetsplan genomförts med fokus på den nya
landslagsorganisationen. Genom att sätta upp tydliga arbetsmetoder och uttagskriterier, är vi nu
på god väg att få en tydlig organisation och ett väl fungerande landslag. Till VM i Malaysia
skickade förbundet en trupp på 11 personer. Resultatet blev två bronsmedaljer i sanshou, för
Tony Miocic +90 kg och Johan Lindqvist 65 kg.
Genomförda aktiviteter
Svenska Mästerskapen genomfördes 2013 för första gången i början av året, som ett del av den
nya tävlingsplaneringen baserat på en tvåårscykel. Det fungerade mycket bra, och vi hade
rekordmånga deltagare i framförallt sanshou. Vi bjuder aktivt in utövare från andra stilar, som till
exempel kick, thai, och MMAklubbar, för att bredda basen av tävlande i sanshou. Resultatet var
mycket lyckat och vi kommer att fortsätta den inriktningen även i år.
Inom wushu har under året bland annat följande arrangemang genomförts:
●
●
●

Tre öppna sanshou cuptävlingar.
En öppen tävling i taolu.
Allstyle Open, som måste betraktas om en av de största stilöverskridande tävlingarna i
stående fighting i Sverige, har genomförts två gånger med vardera uppåt tvåhundra
deltagare. Regelverket i Allstyle Open sorterar under wushu.
● Stockholm Kung Fu Festival
Landslagsledningen har under återkommande samlingar arbetat aktivt med landslaget. Denna
gedigna planering har inneburit en tydligare profil på landslagsverksamheten. Arbetet är
långsiktigt och även om en del återstår att göra upplever styrelsen att vi är på god väg att hitta en
bra struktur.
Inför VM anordnade vi ett större landslagsläger i sanshou, med en mycket kvalificerad
gästinstruktör från Kina. I samband med det hölls öppna seminarier där alla klubbar var
välkomna. Även andra klubbar utanför wushuförbundet var inbjudna att delta, något som var
mycket uppskattat av deltagarna.
Förbundet har vidgat sina vyer internationellt och inlett samarbete med ett universitet i Kina, där
vi kan erbjuda våra medlemmar studier i wushu på högskolenivå till rabatterade priser. Det är en
mycket bra möjlighet för våra medlemmar att vidareutveckla sina färdigheter inom wushu på
högre nivå, samt att utveckla ett kulturellt utbyte med Kina.
Tillsammans med Norge har förbundet bildat NoWuf, Nordic Wushu Federation. Det är ett
regionalt underförbund till Ewuf. Nowuf har som syfte att stärka den regionala
tävlingsverksamheten i Norden och samarbetet överlag inom wushu. NoWufs första projekt är

ett öppet nordiskt mästerskap, planerat till vartannat år med start våren 2015.
Ekonomi och medlemmar
Glädjande nog ser vi en positiv trend i antalet medlemmar för de senaste två åren. År 2013 hade
vi 2809 stycken aktiva mot 2702 stycken året innan. Den trenden ligger väl i linje med förbundets
målsättning att öka antalet aktiva medlemmar på sikt.
Landslaget utgör den största utgiftsposten i budgeten. Domarkostnader i samband med de
internationella mästerskapen, arrangörsstödet för SM, samt styrelsens medverkan på de
internationella konferenserna är också väsentliga delar.
Till det kommer olika fasta administrativa kostnader som medlemskap i de internationella
förbunden Ewuf och Iwuf, samt en del lagerkostnader för utrustning med mera.
Vi har i allt väsentligt genomfört genomfört verksamhetsplanen. Ekonomiskt har styrelsen hållit
budget och gjort ett positivt resultat.

17 januari 2014

Peder Finnsiö, ordförande

Förbundsaktiva 2013
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot/vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Peder Finnsiö
Mathias Sandström
Jerry Lundström
Thabo Motsieloa
Nicklas Sigurdh
Luciano Macri
Gunnar Malm
Mikael Davidsson

Operativa roller
Elitansvarig
Landslagschef
Coach i taolu
Coach i sanshou, tf
PR & kommunikation
Taoluansvarig
Domaransvarig sanshou
Domaransvarig taolu
Studieansvarig i Kina
:
Internationella relationer tävling
Valberedning
Mathias Lindh (ordförande)
Peter Breijcha
Elias Palma

Bilagor
Balans och resultatrapport 2013
Revisionsberättelse

Thabo Motsieloa
Yvonne Lin
Romain Schwab
Yvonne Lin
Peder Finnsiö
Nicklas Sigurdh
Gunnar Malm
Li Min Hua
Fredrik Yderström
Ahad Nobakht

