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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Svenska Kung fu & Wushuförbundet
Förbundet har under 2019 fortsatt sin satsning på nationella tävlingar, riksläger och utformning av
tävlingsregler – allt för att skapa så bra förutsättningar för idrotten wushu som möjligt.

Välbesökt Nordic Open Wushu Championships 2019. Foto Peder Finnsiö.
TÄVLINGAR
Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 2 mars i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade totalt cirka 80 deltagare fördelat på tre grenar i taolu, sanda och push hands.
Tuishou, även kallat Push hands var nu för första gången med som formell SM-gren.
Vi har samtidigt uppgraderat de formella SM-klasserna med juniorklasser i taolu och sanda, där man
nu alltså formellt kan få SM-tecken.
Flest deltagare hade vi på den traditionella sidan i taolu, med ett par stora klasser, bland
andra taiji för damer och traditionell hand- och vapenform för herrar.
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Michael Sjölin, domare i sanda, Nordic Open Wushu 2019. Foto Daniel Beronius
Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst och samlade sanda-utövare från olika klubbar i
landet.
Det andra Nordic Open Wushu Championships genomfördes 7 december på Kampsportsfestivalen.
Det blev även i år en bred internationell tävling med 15 deltagande nationer. Mycket värdefullt för
svensk wushu att vi får tillfälle att matchas och få inspiration internationellt även på hemmaplan och
på alla nivåer. Att medverka på Kampsportsfestivalen ger också en bra och välbehövlig exponering av
wushu som idrott mot en bred allmänhet, både i Sverige och Internationellt.
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Shauna Adams på Nordic Open Wushu 2019. Foto Daniel Beronius
Alla våra tävlingsarrangemang är alltid resultatet av ett nödvändigt samarbete mellan funktionärer,
oumbärliga domare och många andra som hjälper till runt om.
RIKSLÄGER
Vi har genomfört fyra öppna riksläger, två vardera i taolu respektive sanda.
Målsättningen med lägren är att fler ska ha möjlighet att tävla, genom att ta del av det senaste i
regelväg, i teori och praktik. Lägren är inte stilspecifika, utan utgår från individens förutsättningar och
kunskaper, som sätts i förhållande till aktuella tävlingsregler. Alla som vill fördjupa sig i tävling är
välkomna på lägren, såväl klubbledare som tränande.
Rikslägren fungerar också som samling för landslagen. Även för push hands genomförs
tävlingsinriktade kurser.
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WUSHU-VM
VM i Wushu gick i Shanghai, Kina, under oktober månad, och Sverige skickade fyra deltagare i taolu
samt två domare, en i sanda respektive taolu. Bästa resultat blev en delad sjätteplats
i shuangdao med Axel Westerkull, vilket är mycket bra utifrån Sveriges förutsättningar i den rådande
stenhårda internationella konkurrensen.
Att medverka med domare ger också Sverige en helt avgörande kunskap om det senaste i regel- och
poängbedömning, områden som hela tiden utvecklas med ny praxis. Wushu utvecklas ständigt som
idrott, och det är på de större tävlingarna detta kommer till uttryck.

Axel Westerkull i Wushu VM 2019
VM var också det första stora mästerskapet för vår nya landslagscoach i taolu, Kim Gibson, som
lägger ner mycket tid och energi på att jobba med den komplicerade tävlingsmässiga biten i taolu.
Genom samarbetet med Norge kan vi nu också erbjuda fler gemensamma både riksläger och
landslagssamlingar för bästa utveckling på tävlingsområdet i taolu.
I sanda har vi Gunnar Malm och Chen Zhongbang som landslagscoacher, och båda medverkar i regel
på rikslägren i sanda som instruktörer. Det gör att vi har en bred kompetens även på sanda-sidan.

INTERNATIONELLT
Förbundet deltog i IWUFs konferens i samband med VM i Shanghai, som förutom tävlingen är en
värdefull Internationell mötesplats för nätverkande inom wushu. Även tävlingen Nordic Open Wushu
med 20 deltagande olika nationer på hemmaplan fungerar som en bra mötesplats för Internationell
samverkan.
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MEDELMMAR
Under 2019 hade förbundet 2250 medlemmar i 64 klubbar, fördelat på:
933 pojkar
379 flickor
625 män
313 kvinnor

EKONOMI
De stora kostnaderna under året har varit nationella tävlingar, där förbundet ger arrangörsstöd, samt
deltagandet i VM, där vi finansierat de fyra tävlande, två domare, och nödvändiga medresande, samt
gett ett mindre resebidrag till ytterligare styrelseledamöter. Resultatet landar på ca 0 kr, med en
utgående balans på ca 127 000 kr, totalt sett något under budget.
För fullständiga siffror hänvisas till årsredovisningen.

STYRELSEN
Arbetet har fortlöpt väl under året och styrelsen har sammanträtt nio gånger. Uppdelningen av
ansvaret för de olika grenarna fungerar fortfarande bra, med varsin landslagschef för respektive
gren. Styrelsen strävar efter att hålla nere på kostnader för styrelsemötena genom att förlägga dom
hemma hos styrelsemedlemmar. De kostnader som finns för möten är i stort sett resekostnader.
Styrelsen har under 2019 bestått av följande personer:
Peder Finnsiö, ordförande
Ulrika Blom, sekreterare
Zana Rahimi, kassör
Luciano Macri, vice ordförande
Anwar Dehkani, ledamot
Li Min Hua Terseaus, ledamot
Viktor Nordgren, ledamot
Jakob Isaksson, suppleant
Shauna Mae Adams, suppleant
Valberedning: Mathias Sandström

7 mars 2020
Peder Finnsiö, ordförande
peder@swedenwushu.se

