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Verksamhetsberättelse 2018 

Svenska Kung fu & Wushuförbundet 

 

 

 

Foto: Daniel Beronius 

Förord 

2018 blev ett bra år för Svensk Kung fu & Wushu! 

Förbundet har under 2018 genomfört en rad aktiviteter som nationella och internationella tävlingar, 

öppna riksläger i sanda och taolu, framgångsrikt deltagande i EM i Moskva med bland annat flera 

medaljer i traditionell taolu. 

Vi har uppdaterat och moderniserat reglerna i sanda och genomfört flera domarutbildningar.  

Ett nytt digitalt tävlingssystem har utvecklats både för sanda och taolu som alla medlemmar kan 

använda. Vi har satsat på en helt ny gren, tuishou/push hands, där vi också har tagit fram ett 

grundläggande regelverk för tävling. 

Med Nordiska öppna mästerskapen i Wushu, som hade över 200 deltagare från 20 länder, har vi visat 

att Sverige framgångsrikt kan arrangera en stor internationell tävling.  

I samband med tävlingen köpte förbundet in en helt ny godkänd tävlingsutrustning för både taolu 

och sanda.  Allt detta kan lånas kostnadsfritt för förbundets medlemmar, för tävlingar och 

träningsläger. Vi ser fram emot 2019 års wushu med tillförsikt! 
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Förbundsstyrelsen 2018 

 

Styrelsen har under 2018 bestått av 

• Peder Finnsiö, ordförande 

• Ulrika Blom, sekreterare 

• Zana Rahimi, kassör 

• Luciano Macri, vice ordf. 

• Viktor Nordgren, ledamot 

• Brusc Dallaho, ledamot 

• Anwar Dehkani, suppleant 

• Li Min Hua-Terseaus, suppleant 

 

Styrelsen har haft relativt täta styrelsemöten under året, då omstrukturering och styrelsearbetet 

överlag krävt det. Styrelsen har sedan förra årsmötet sammanträtt sju gånger under året, samt 

ytterligare vid ett antal informella arbetsmöten. 

Båda suppleanterna har närvarat på de flesta styrelsemötena och varit mycket aktiva i 

styrelsearbetet, vilket varit en stor tillgång. 

 

PR, information och marknadsföring 

Styrelsen har aktivt arbetat med att informera om alla relevanta delar av verksamheten, främst via 

hemsidan och sociala medier. Vi har försökt vara så transparenta som möjligt gentemot våra 

medlemmar inför alla beslut och planer som genomförts under året. Vi har informerat om alla 

viktigare och större händelser via epost till alla registrerade klubbadresser, och hoppas att vi på så vis 

nått ut med all relevant och nödvändig info. Vi arbetar tillsammans med huvudförbundet SB&K och 

deras kanaler, där vi upplever att vi har ett mycket bra samarbete. 

 

Centrala funktioner 

Förra året delade vi upp ansvaret i den nya organisationen under 2018 i de två huvudsakliga grenar vi 

har, i sanda respektive taolu. När vi nu även tagit in tuishou, får vi en ny organisatorisk utmaning 

inför 2019. Tidigare har det funnits en ambition i förbundet att hålla ihop grenarna strukturellt, bland 

annat när det gäller läger och ledning, men nu provar vi alltså en ny modell för att begränsa och 

effektivisera det för respektive ansvarig. Det har upplevts i styrelsen som ett mycket bra sätt att 

arbeta under året, och strukturen har sett ut på följande sätt: 

Landslagsledning 

Sanda – Luciano Macri 

Taolu – Viktor Nordgren  

Coacher  

Sanda – Gunnar Malm och Chen Zhongbang 

Taolu – Jakob Isaksson och Mattias Sandström 
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Domaransvariga 

Taolu – Li Min Hua Terseaus 

Sanda – Luciano Macri och Anwar Dehkani 

Tävlingsansvarig inbegripande teknik, material och domarregler 

Peder Finnsiö 

 

… samt många andra personer som engagerat sig och hjälpt till på många olika sätt: domare, 

funktionärer vid tävlingar, för teknikutveckling, med mera. 

 

Domarkurser och kompetensutveckling 

Förbundet har genomfört ett flertal nationella domarkurser under året, i samband med tävlingar och 

vid andra tillfällen. En del av våra aktiva domare har utvecklat sin kompetens internationellt, både 

genom deltagande i EM och på IWUFs domarkurser, för att förnya internationella domarlicenser och 

uppdatera sig på det senaste inom sanda och taolu. Kompetensutvecklingen för domare är mycket 

värdefull för alla förbundets medlemmar, och helt nödvändig för förbundets verksamhet. 

 

Regelverk och nya grenar 

 

Tuishou på Nordic Open Wushu Championships. Foto: Daniel Beronius 
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Under året har en rad uppdateringar och tillskott skett i regelverken inom wushu. 
I sanda har en rejäl genomgång och modernisering av reglerna gjorts. ”Sanda” är det namn som 
används internationellt idag istället för ”sanshou”, och har blivit det allmänt vedertagna begreppet 
sen tidigare i fullkontaksgrenen – därför har även vi nu valt att kalla det sanda.  

I den nya utgåvan av sandareglerna har mycket av de tidigare instruktiva delarna, exempelvis 
domarinstruktioner, tävlingsstrukturer med mera som finns i de internationella reglerna, tagits bort.  
Förbundet kommer att ha ett kompletterande dokument för allt som är nödvändigt för tävlingar som 
inte står med i dessa regler, som bland annat instruktioner för domare vad gäller teckengivning, 
organisation av tävlingar, regler för lägre åldersklasser med mera.  
En större förändring i dessa regler gäller åldersklasserna, där senior nu är 18-40 år i A- och B-klass, 
och junior, som är 16-17 år och endast har B-klass.  
Målsättningen med uppdateringen har varit att förenkla, att enbart ta med detaljer som är väsentliga 
för att beskriva och förstå reglerna, poängbedömningen och de tävlandes säkerhet. 

Tävlingskategorierna i taolu har uppdaterats, baserat på den praxis som vuxit fram under de senaste 
årens tävlingar. Den nya uppdelningen har inte tidigare varit formellt förankrad, men kommer att 
gälla från och med nu, vilket bland annat innebär att varje formell tävlingskategori ges SM-tecken 
(medalj). 

Då förbundet sett en efterfrågan på tuishou som ny gren, har vi beslutat att införa den som en ny 

officiell tävlingsgren. I samband med detta har vi tagit fram en första version av regler för tuishou, 

som nu är vårt officiella regelverk. 

 

Landslaget 

 

Delar av landslaget i taolu EM från i Moskva 

 

Under 2018 har landslaget i taolu varit aktivt. I EM i Moskva i våras tog Sverige ett flertal medaljer i 

olika traditionella grenar, vilket gjorde det till ett oerhört framgångsrikt Europamästerskap! 
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I sanda pågår en generationsväxling, och förbundet kommer att ta fram ett nytt landslag med sikte 

på deltagande i VM i Shanghai under 2019. 

 

Riksläger 

 

Rikslägret i sanda 2018 

 

Under året har förbundet genomfört två stycken riksläger, ett i taolu och ett i sanda. Båda lägren var 

mycket välbesökta, och vi tycker att vi nu har hittat en bra modell för detta. Tanken är att dessa 

också ska ska fungera som landslagsläger i förlängningen, där vi kan ha ett brett deltagarantal och 

stort utbyte av allas kunskaper på olika nivåer. 
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Tävlingar 2018 

 

Nordic Open Wushu Championships 2018 på Stockholmsmässan. Foto: Daniel Beronius 

 

En stor och viktig fråga under 2018 har varit att satsa på nationella tävlingar. Där har styrelsen varit 

helt enig om att det ska vara vårt viktigaste fokus, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

medlemmarna att kunna tävla på alla nivåer. Med Nordiska öppna mästerskapen i Wushu har vi 

också visat att vi i Sverige framgångsrikt kan arrangera en stor internationell tävling, som nu hade 

över 200 deltagare från 20 länder. Tävlingen genomfördes i ett mycket lyckat samarbete med Norska 

Kampsportsförbundet, och vi hoppas kunna arbeta vidare med Norge inom wushu. 

Tävlingar under 2018 

• SM i taolu i början av 2018 i Göteborg 

• Stockholm Sanda cup i oktober 

• Stockholm Taolu Open i oktober 

• Nordic Open Wushu Championships i december i Stockholm, med sanda, taolu och tuishou. 

 

Teknik och material 

Med målsättningen och ambitionen att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige, har två viktiga saker 

genomförts under året. Ett nytt digitalt tävlingssystem har tagits fram för sanda och taolu. Det har 

varit ett långt och tidskrävande arbete med många inblandade, men nu har vi ett bra system på plats, 

som alla medlemmar kan använda vid arrangemang av tävlingar. 

Inför Nordiska Mästerskapen genomfördes ett inköp av en helt ny internationellt godkänd 

tävlingsutrustning i form av en 16 x 10 m tävlingsmatta i taolu, en 8 x 8 m tävlingsmatta speciellt för 
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sanda, samt nya tävlingsskydd med handskar, hjälmar, ben- och kroppsskydd för sanda. Allt detta kan 

lånas kostnadsfritt för förbundets medlemmar för tävlingar och träningsläger. 

 

Medaljer i internationella mästerskap under 2018 

Europeiska mästerskapen i Wushu-taolu, traditionella grenar: 

GULD 

Joakim Pettersson, EM 

Niklas Borgh, EM (veteranklass) 

Jakob Isaksson, EM 

Jakob Isaksson, EM 

Norea Humla, EM 

Norea Humla, EM 

SILVER 

Jakob Isaksson, EM 

BRONS 

Mathias Sandström, EM 

 

 

 

Stockholm den 2 februari 2019 

Peder Finnsiö, förbundsordförande 

 


