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Verksamhetsberättelse 2021 
Svenska Kung fu & Wushuförbundet 

 

 
Riksläger på Bosön 13-14 november 2021 

 
Verksamhetsåret har fortsatt präglats av corona-pandemin. Det har bland annat inneburit en 
ordentlig begränsning av förbundets aktiviteter, till exempel att vi tvingades ställa in SM som 
skulle hållits i februari. Inga stora internationella tävlingar har kunnat genomföras fysiskt 
heller.  
Pandemin har även märkts av på medlemmarnas aktivitet. Flera klubbar har inte kunnat 
bedriva sina verksamheter som vanligt, och vissa har tvingats lägga ner sina klubbar med ett 
större tapp av medlemmar i förbundet som följd. 
Vi har trots situationen kunnat genomföra en online-tävling i taolu i maj, och i och med de 
tillfälligt lättade restriktionerna under hösten kunde vi genomföra ett riksläger i november 
och en större internationell tävling i december. 
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER 

Domarutbildning online  
Med början redan 2019 och vidare under coronaåren har vi jobbat vidare med att 
sammanställa all aktuell kunskap på regelområdet för tävling. Webverktyget fungerar även 
som generell kunskapsbank för tävling i wushu, och är tillgänglig och rekommenderas för alla 
tävlingsintresserade och klubbinstruktörer. Kurserna i taolu och sanda är klara med tre delar 
vardera, push hands är planerat under 2022. 

Scandinavian e-wushu competition 30 maj 
För första gången någonsin har det genomförts en svensk onlinetävling i wushu. Vi hade runt 
100 deltagare i en öppen internationell tävling, där merparten var svenska tävlande. Vi 
hoppas kunna fortsätta med att hålla minst en e-tävling om året som komplement till fysiska 
tävlingar. Den stora fördelen är att det tar mindre resurser i anspråk, och att deltagarna kan 
visa upp sig digitalt och få en professionell bedömning utan att behöva resa. 

Riksläger i wushu 13–14 november på Bosön 
Ett nationellt riksläger med tävlingsinriktning genomfördes under hösten på Bosön i 
Stockholm. Det innehöll sanda, taolu och push hands, samt domarutbildningar. Lägret var 
kostnadsfritt under två halvdagar med övernattning och öppet för alla medlemmar. 

Nordic Open Wushu Championships 4–5 december, Stockholm 
Den största wushutävlingen i Skandinavien kunde genomföras på grund av tillfälligt lättade 
restriktioner. 
Tävlingar i traditionell och modern taolu, taiji, sanda och push hands genomfördes med 20 
klubbar från 15 länder. Tävlingen hade ett något mindre antal deltagare än tidigare, men 
blev ändå bra genomförd och uppskattad bland de tävlande. 

Återstartsstöd 
Förbundet sökte och blev beviljat ett återstartsstöd på 350 000 kr från RF/SB&K för 
subvention av kostnader för två riksläger, varav det ena genomfördes under hösten, och för 
nästa som planeras under våren 2022. Stödet går till deltagande föreningar i form av 
resebidrag, boendekostnader och deltagaravgifter, samt till övriga kostnader i samband med 
lägret. 

ANTAL MEDLEMMAR 2021 

Vi ser tyvärr ett större medlemstapp på närmare 20 procent jämfört med 2020. Till största 
del beror detta på pandemin, då många föreningar inte kunnat bedriva sina verksamheter 
som vanligt. Många som tränar i kommunala hallar har under långa perioder inte haft 
tillträde till sina träningslokaler.  
 
Antal medlemmar: 1696 st (2109 st för år 2020) 
Fördelning: flickor: 335 – kvinnor: 215 – pojkar: 748 – män: 398 
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EKONOMI 

Då förbundet inte gjort av med lika mycket medel som vanligt, på grund av uteblivna 
tävlingar både nationellt och internationellt, är grundekonomin god. Till detta kom 
återstartsstödet, som sammantaget gett förbundet en bra ekonomisk bas inför framtida 
satsningar så snart möjlighet ges. 
Det fullständiga resultatet framgår av balans och resultatrapporterna. 

 

STYRELSEN 

Arbetet har fortlöpt väl under året trots pandemin. 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. 

 
Styrelsen 2020  

Peder Finnsiö, ordförande 
Ulrika Blom, sekreterare 
Shauna Adams, kassör 
Luciano Macri, vice ordförande 
Anwar Dehkani, ledamot 
Li Min Hua Terseaus, ledamot 
Mikael Pettersson, ledamot 
Mathias Sandström, suppleant 
 

Valberedning: Tord Nilsson 

 

 

Den 10 januari 2022 
 
Peder Finnsiö 
Ordförande 


