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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Svenska Kung fu & Wushuförbundet
Förbundets verksamhet har under 2020 präglats av coronapandemin. Verksamhetsåret hann precis
börja när effekterna av pandemin slog till mot all verksamhet, och tävlingsverksamheten i synnerhet.
Vi hann precis genomföra Svenska Mästerskapen den 29 februari innan alla tävlingar fick läggas på is,
såväl nationella som internationella. Vi har fått anpassa oss till detta, och befinner oss fortfarande
under restriktioner av olika slag. Vi hoppas att 2021 blir ett bättre år!

TÄVLINGAR NATIONELLT

SM i Eriksdalhallen 29 februari 2020

Svenska Mästerskapen i Wushu genomfördes den 29 februari i Eriksdalshallen, Stockholm.
Vi hade två grenar: taolu och sanda. Tyvärr hade push hands, som nu var inne på sitt andra SM-år, för
få deltagare för att kunna genomföras. Deltagarantalet var totalt sett något mindre än föregående år,
eftersom vissa klubbar redan hade börjat se deltagandet i SM som en risk för coronasmitta.

Westerås Sanda Cup genomfördes under tidig höst, eftersom tävlingar i mindre skala fortfarande var
tillåtna då, och samlade utövare från olika klubbar. Även här var deltagarantalet lågt, på grund av
smittorisk och restriktioner.
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Övriga planerade aktiviteter som inneburit resande och samlingar, som riksläger och andra tävlingar,
har inte kunnat genomföras med anledning av pandemin.
Internationellt
Ingen tävlingsverksamhet eller förbundsträffar har skett på internationell nivå, av samma skäl.

PROJEKT
Domarutbildning online
Under året har styrelsen satsat på att utveckla en digital plattform för utbildningar. De första
utbildningarna är domarutbildningar för sanda och taolu, som lanseras i ett första steg i början av
2021. Syftet med domarutbildningarna är att sammanfatta den kunskap och praxis som utarbetats
för wushutävling i Sverige, och att den ska vara tillgänglig för alla medlemmar oavsett var de befinner
sig. Målgruppen är primärt blivande domare, men även tävlande, coacher och klubbledare ska ha
nytta av utbildningarna.
Det har varit ett omfattande arbete att få detta på plats, men vi har en förhoppning av det ska
komma till verklig nytta.
Förbundets nya hemsida är klar och lanserades även den under början av 2021.

MEDLEMMAR
År 2020 hade förbundet 2109 medlemmar, vilket är en minskning från föregående år med 141.

EKONOMI
De större kostnaderna under året har varit SM, samt de digitala projekt som genomförts. Av
elitstödet på 50 000 kr, som vi inte fullt kunnat utnyttja på grund av pandemin, har 37 000 kr
reserverats för återbetalning till RF. Eventuellt ska dessa återföras till förbundet under 2021.
Resultatet är 440 kr, med en utgående balans på cirka 110 000 kr, vilket är under budget.
Pandemin har ju haft den ”positiva” effekten att vi inte behövt spendera allt som budgeterats,
framför allt för tävlingar.
Fullständiga siffror återfinns i årsredovisningen.

STYRELSEN
Arbetet har fortlöpt väl under året trots pandemin och styrelsen har sammanträtt åtta gånger digitalt
online. Mycket tid har gått åt till att försöka planera och förutse problem utifrån pandemins
påverkan. Vi har försökt koncentrera oss på det vi kan påverka och göra det bästa av situationen.
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