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Verksamhetsåret 2014

Svenska Kung Fu & Wushuförbundet

Sammanfattning
Det övergripande syftet med arbetet under året har
varit att utveckla organisationen i fråga om storlek,
kompetens och bredd. I linje med detta mål har två
nya kommittéer tillsatts. En av dessa har till uppgift
att främja och utveckla traditionell wushu medan
den andra tekniska kommittén ska verka för en
kompetensutveckling bland domare och tränare.
Utbildningsverksamhet
har
påbörjats
och
genomförts för domare samt valberedning.
Gemensam tränarutbildning oavsett stil och inriktning är i planeringsstadiet och beräknas
starta under våren 2015. Gällande tävlingsverksamheten har två nya A‐licensdomare
utsetts internationellt. Ett guld och två brons blev medaljskörden under årets EM i
Bukarest. Ett silver erhölls vid Sanda Open för VM medaljörer i Indonesien. Ett arbete för
att främja kvinnors positionering i internationella organisationer har påbörjats med en
tillsatt kvinna i det Europeiska Wushuförbundets sub‐kommitté.
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Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret representerats av följande personer:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Suppleant
Suppleant

Yvonne Lin
Luciano Macri
Romain Schwab
Jerry Lundström
Nicklas Sigurdh
Rebwar Arif
Li Min Hua
Viktor Nordgren

Mål inför 2014
De mål som tillkännagavs vid den nya styrelsens tillträde var: Öka tillväxt, bredd och
kännedom och vår verksamhet. Arbeta nedifrån och upp med transparens, baserat på
värdeorden inkluderande, inspirerande och initierande. Samtliga områden har påbörjats
med undantag av riktade aktiviteter för att utveckla barn‐ och ungdomsverksamhet.

Organisationsutveckling
Förbundet har haft ett behov av utveckla såväl sin struktur som kompetens inom en rad
områden. Sett i ett övergripande perspektiv har förbundet utökats med en teknisk
kommitté samt ett utskott för traditionella stilar. Gällande kompetens har en satsning gjorts
på domarutbildning samt valberedning. Förbundet har även påbörjat ett arbete för att
främja kvinnors positionering inom styrelsearbete.

Utskott för Traditionella stilar (UT)
Ett av målen var att utveckla verksamheten i fråga om bredd och
antal. Som ett led i detta har det tillsatts ett utskott för
traditionella stilar. Syftet med utskottet är att verka för en bättre
sammanhållning mellan föreningar som inte nödvändigtvis satsar
på tävling samt att kunna erbjuda dessa arrangemang av annan
karaktär. Bland det som framkommit ligger utbildning inom kost,
träningslära, psykologi, pedagogik med flera ämnesområden.
Utskottet ska även utveckla den traditionella tävlingsverksamhet
som ligger utanför Taolu och Sanshou.
I utskottet ingår ordförande Jacob Isaksson (Wudang), Elias Palma (Choy Lee Fut), Mathias
Sandström (Bajiquan), Viktor Norgren (Hung Gar), Hans Landeström (Tai Chi), Christoffer
Ratcovich (Shaolin), Axel Hedström (Shaolin). Återstår en representant för Wing Tsun vilket
är väsentligt med tanke på det första officiella EM i Bulgarien för Wing Tsun i maj 2015.
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Teknisk kommitté (TK)
Under året har även en teknisk kommitté bildats. Syftet med kommittén är att samla
domarkåren inom samtliga tävlingsgrenar som förbundet administrerar. Dess
huvuduppgift ska vara att utveckla våra domare och hålla förbundets medlemmar a jour
med nya bestämmelser samt sköta administrationen för sanktioneringar och
domarutbildningar. Kommittén utgör även länken till tränarna och ska verka för ett gott
samarbete mellan domare och tränare.

Landslaget
Romain Schwab har varit Landslagschef och därmed ansvarat för
planering av träning och läger. Kevin Arrayo har varit den
huvudsakliga tränaren för Sanshou och tillika den som medverkat vid
internationella tävlingar.
Externa tränare har inbjudits till träningspassen som var intensivare
inför EM och något färre under hösten.
Framgångarna har varit betydande under året. Karl Albrektsson tog
guld vid EM i Bukarest och i tillägg till detta tog Oliver Enkamp och
Dalia Ali var sin bronspeng.
Johan Lindqvist tog en hedrande silverplats vid Sandatävlingar i
Indonesien. Tävlingen var öppen för samtliga medaljörer från
föregående års VM där Johan tagit brons.
Inom ramen för landslagsarbetet har kravprofiler för Sanshou och
Taolu utvecklats vidare. Testbatteriet har modifierats ytterligare och
tester på landslagsdeltagare inom Sanshou har genomförts under
året.
Testerna sponsrades av företaget Ylab som även hjälpt till att
utveckla testerna. Företaget har även tillhandahållit rehab till
självkostnadspris.
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A – licens Domare
Det är mycket glädjande att se att vi lyckats nå framgångar på både
tävlings‐ och domarsidan under det gångna verksamhetsåret. Efter
domarutbildning och bedömning under EM i Bukarest fick vi inte mindre
än två nya A‐licensierade domare; Li Min Hua och Gunnar Malm. Det är
vi stolta över.
En man och en kvinna, en i Sanshou och en i Taolu – det bådar gott för
framtiden. Båda gjorde dessutom ett utomordentligt bra arbete under
EM 2014.

Kompetensutveckling
Under året har förbundet skickat personer till internationell
domarutbildning på Sicilien. Väl hemkomna fortsätter de nu
högre graderade domarna att utveckla vår tekniska kommitté.
I tillägg till detta har styrelsen även tillstyrkt utbildning för
valberedningen för att kunna verka objektivt och politiskt
korrekt.
För att stärka organisationen i det stor hela har även utbildning skett för
valberedningsarbete. Förbundet har i sin tur medverkat till utbildning för
Riksidrottsförbundets landslagskvinnor genom ordförande Yvonne Lin som föreläste om
Ortorexi – när balans kost och träning går över styr.

Ökad kännedom om vår verksamhet
En medveten satsning på att utveckla förbundets
sociala medier har påbörjats. Bland annat genom
att få fler följare på vår facebook sida. Hemsidan
har breddats med mer information än enbart
tävlingsrelaterad information. Inom ramen för den
traditionella mediavärlden har vår ordförande vid
ett flertal tillfällen marknadsfört vår verksamhet.
Men inte minst har wushu även presenterats som konstart. SVT:s reporter Bernt Lagergren åkte
till kungliga operan i Stockholm och följde Jakob Isaksson, en svensk taolu utövare i världsklass.
Isaksson är med i uppsättningen av Madame Butterfly och inslaget visades i Sportspegeln.
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Kvinnor i internationella organisationer
Förbundet har tilldelats ett ekonomiskt bidrag för att utöka kvinnor inom
ramen för internationellt styrelsearbete. Vår förbundsstyrelse har
utnämnt Kim Killgren De Klonia såsom sakkunnig inom arbete med
genusperspektiv såväl som wushu. De Klonia ansvarar för utformandet av
en handlingsplan i syfte att stärka kvinnors position i internationella
organisationer. Styrelsen har tackat ja till en förfrågan från det europeiska
wushuförbundet EWUF att låta ordförande Yvonne Lin ingå i en sub‐kommitté. Ett första
möte har genomförts vid skrivandet av denna verksamhetsberättelse.

Nya föreningar
Vid skrivandets stund har fem föreningar invalts eller ligger i processen att bli fullvärdiga
medlemmar. Glädjande är att dessa föreningar representerar såväl Sanshou, Taolu och
traditionell träning. Ett flertal föreningar som tidigare valt att stå utanför förbundet har
börjat visa intresse för att ta mer aktiv del av verksamheten, bland annat beroende på att
förbundsverksamheten nu breddas.

Ny anda
Inkluderande har varit ett honnörsord under det år som gått. Alla som värnar om wushu,
oavsett stil, nivå eller var i landet välkomnas att vara med och utveckla vidare under
kommande år. Som förening är det bara att nominera en medlem som man anser skulle
vara ett bra tillskott till förbundsstyrelsen. Erfarenhet är positivt men inte nödvändigt. Det
är däremot viktigt att man har tid och engagemang.

Ekonomi
Förbundet har levt sparsamt under verksamhetsåret för att förbereda nästkommande års
VM, uppbyggnad traditionell verksamhet samt satsningar på utökad kompetens bland
domare och tränare. Förbundet redovisar ett överskott på drygt ett hundra tusen kronor
som härrör från ökade medlemsintäkter och sparsam hantering av ekonomiska medel.
Svenska Kung Fu & Wushuförbundet
Yvonne Lin, ordförande

5

