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Svenska Ju-jutsuförbundets organisation, bestämmelser och stadgar för funk-
tionärer, kursverksamhet, arrangemang och övrig förbundsverksamhet.
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Organisation

FUNKTIONÄRER  2017
Styrelsen

Ledamot
Sara Markstedt, Edeforsgatan 51, 974 39 LULEÅ
Tel: 070-584 19 77.
E-post: saraterese.markstedt@gmail.com

Ledamot
Tobias Back, Bergslagsvägen 21, 731 12 KOLSVA
Tel. 070-367 27 08. 
E-post:  tobias.back@ju-jutsu.se

Ledamot
Jens Wallström, Blomstervägen 24, 903 52 UMEÅ
Tel 090-12 41 85,  070-683 68 31.  
E-post: jens.wallstrom@vasterslatt.se

Sekreterare
Emelie Schildt, Vistofta 1325, 268 90 SVALÖV
Tel. 076-800 74 62.  
E-post: emma@landskronajujutsukai.se

Kassör
Bertil Bergdahl,  Storängsvägen 76,  136 72  VENDELSÖ   
Tel 08-776 10 64  0739-80 40 11. 
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se

Vice ordförande
Ola Johanson,  Lybecksvägen 11 C, 393 54  KALMAR. 
Tel  0480-103 60,  070-522 32 01  E-post: ola.johanson@
ju-jutsu.se

Ordförande
Hans Greger,  Larsbergsvägen 12, 181 39 LIDINGÖ.   
Tel 08-765 14 19.   Fax  08-767 14 60.  
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Riksgraderings-
kommittén

Ordf.  Hans Greger
Bertil Bergdahl

Barnkommittén
Ordf.  Tobias Back
Johan Halvardson

Ida Blomberg 

Projekt
Föreningsutveckling

Tobias Back
Anders Bergström

Nya klubbar
Ola Johanson

Styrelse
Ordf.  Hans Greger 

V.ordf.  Ola Johanson
Kassör  Bertil Bergdahl

Sekr.  Emelie Schildt
Ledamot  Jens Wallström
Ledamot  Sara Markstedt

Ledamot  Tobias Back

Kansli

Svenska Ju-jutsuförbundets organisation 2017

Tekniska kommittén
Ordf.  Tony Hansson

Bertil Bergdahl
Anders Bergström

Ola Johanson
Hans Brändström
Stefan Forsman

Ungdoms-
kommittén

Ordf. Ida Blomberg
Lukas Magnusson
Christian Hoffstedt

Områdesansvarig
Webbansvarig
Carlos Aranguiz

Tävlingskommittén
Ordf. Hans Brändström 

Jonas Mokvist
Dan Isaksson

Utbildningskommittén
Ordf. Anders Bergström

Stefan Forsman
Malin Bohlin



–  5 –

Tekniska kommittén, tillika riksinstruktörer

Jonas Mokvist, Ällebäck 117, 382 97 ÖRSJÖ.  
Tel. 070-948 99 06.
E-post: jonas_cs@msn.com

Ordförande. Tobias Back, Bergslagsvägen 21, 
731 12 KOLSVA
Tel. 070-367 27 08. 
E-post:  tobias.back@ju-jutsu.se

Johan Halvardson, Västra Hällasjö 
155, 361 91 EMMABODA
Tel. 0471-402 19, 070-665 18 61. 
E-post: johan.halvardson@edu.emmaboda.se

Barnkommittén

Tävlingskommittén

Ida Blomberg, Lingonvägen 32, 903 39 UMEÅ
Tel.076-835 40 48
E-post: ida.blomberg@live.se

Dan Isaksson, Dalbogatan 3 D, 431 38 MÖLNDAL
Tel. 070-336 97 14.
E-post:dan@dfly.se

Kommittéer

Hans Brändström,  Norra sidan 466,  914 97 HÖRNSJÖ
Tel 0930-710 30,  070-312 25 44.  
E-post: hans.brandstrom@ju-jutsu.se

Ola Johanson,  Lybecksvägen 11 C, 393 54  KALMAR. 
Tel  0480-103 60,  070-522 32 01  E-post: ola.johanson@
ju-jutsu.se

Anders Bergström,  Morgongatan 64,  589 53  LINKÖPING  
Tel. 013-15 23 10, 070-555 27 77  
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Bertil Bergdahl,  Storängsvägen 76,  136 72  VENDELSÖ   
Tel 08-776 10 64  0739-80 40 11. 
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se

Ordförande. Tony Hansson, Linnégatan 18 B,  753 32 
UPPSALA   Tel 018-69 55 19. 
E-post: tony.hansson@kbh.uu.se 

Bertil Bergdahl,  Storängsvägen 76,  136 72  VENDELSÖ   
Tel 08-776 10 64  0739-80 40 11. 
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se

Ordförande. Hans Greger,  Larsbergsvägen 12, 181 39 
LIDINGÖ.   Tel 08-765 14 19.   Fax  08-767 14 60.  
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Riksgraderingskommittén

Ungdomskommittén
Ordförande. Ida Blomberg, Lingonvägen 32, 903 39 
UMEÅ
Tel.076-835 40 48 E-post: ida.blomberg@live.se

Lukas Magnusson, Väpnaregatan 41, 586 49 LINKÖPING
Tel. 076-840 06 91
brainless.93@gmail.com

Stefan Forsman, Otto bondes väg 17, 184 62 
ÅKERSBERGA Tel.  0708-54 74 68. 
E-post: stefan.forsman@ju-jutsu.se

Christian Hoffstedt, Svalvägen 26, 731 42 KÖPING
Tel. 070-794 99 28
christian_hoffstedt@hotmail.com

Hans Brändström,  Norra sidan 466,  914 97 HÖRNSJÖ
Tel 0930-710 30,  070-312 25 44.  
E-post: hans.brandstrom@ju-jutsu.se

Anders Bergström,  Morgongatan 64,  589 53  LINKÖPING  
Tel. 013-15 23 10, 070-555 27 77  
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Malin Bohlin, Knektegårdsgatan 45 A, 441 37  ALINGSÅS
Tel. 0322-61 19 72,  070-579 16 19. 
E-post: malinbohlin314@gmail.com

Stefan Forsman, Otto bondes väg 17, 184 62 
ÅKERSBERGA Tel.  0708-54 74 68. 
E-post: stefan.forsman@ju-jutsu.se

Utbildningskommittén
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Projekt
Riksinstruktörer

Stilchef

Revisorer

Valberedning

Områdesansvariga

Theodor Mitilinos, Ugglemossvägen 19, 
129 42 Hägersten.  Tel. 076-040 62 24. 
E-post: thwil002@hotmail.com

Caroline Ståhlberg

Auktoriserad revisor

Anders Larsson, Kvarnvägen 11,  903 20  UMEÅ
Tel. 090-13 46 16,  0730-58 18 52. 
E-post: larsson@umu.se

Conny Magnusson,  Mariebergsvägen 55,
 611 55 NYKÖPING   Tel. 0155-28 37 08,  070-316 42 93. 
E-post: conny.magnusson@allt2.se

Hans Greger,  Larsbergsvägen 12, 181 39 LIDINGÖ.   
Tel 08-765 14 19.   Fax  08-767 14 60.  
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Ola Johanson,  Lybeksvägen 11 C, 393 54  KALMAR. 
Tel.  0480-103 60,  070-522 32 01  E-post: ola.johanson@
ju-jutsu.se

Projekt nya klubbar

Anders Bergström, Morgongatan 64,  589 53  LINKÖPING  
Tel. 013-15 23 10, 070-555 27 77  
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Projekt föreningsutveckling

Hans Brändström,  Norra sidan 466,  914 97 HÖRNSJÖ
Tel 0930-710 30,  070-312 25 44.  
E-post: hans.brandstrom@ju-jutsu.se

Ola Johanson,  Lybeksvägen 11 C, 393 54  KALMAR. 
Tel  0480-103 60,  070-522 32 01  E-post: ola.johanson@
ju-jutsu.se

Anders Bergström,  Morgongatan 64,  589 53  LINKÖPING  
Tel. 013-15 23 10, 070-555 27 77  
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Bertil Bergdahl,  Storängsvägen 76,  136 72  VENDELSÖ   
Tel 08-776 10 64  0739-80 40 11. 
E-post: bertil.bergdahl@ju-jutsu.se

Tony Hansson, Linnégatan 18 B,  753 32 UPPSALA   Tel 
018-69 55 19. 
E-post: tony.hansson@kbh.uu.se 

Tobias Back, Bergslagsvägen 21, 731 12 KOLSVA
Tel. 070-367 27 08. 
E-post:  tobias.back@ju-jutsu.se

Stefan Forsman, Otto bondes väg 17, 
184 62 ÅKERSBERGA Tel.  0708-54 74 68. 
E-post: stefan.forsman@ju-jutsu.se

Carlos Aranguiz, Odenvägen 34, 181 32 LIDINGÖ 
Tel. 070-209 16 79.
E-post: jonas_cs@msn.com

Webbansvarig

Sofie Henningsson, Övre brunnsvägen 24, 
372 36 RONNEBY
Tel. 0733-77 88 20. E-post: greengables_3@hotmail.com

Revisor
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InstruktörsutbildareFörbundsinstruktörer

David Gülger, Anders Petters väg 18,  702 21  ÖREBRO
Tel. 019-25 34 33,  0706-63 90 37. 
E-post: gulger@hotmail.com

Ylva Naeser, Prästgårdsgatan 15 B,  752 30  UPPSALA
Tel. 018-50 09 87,  070-277 77 80. 
E-post: ylva.naeser@gmail.com

Karin Ersson, Kapellgatan 4, 754 18 UPPSALA
tel. 018-50 21 51, 0735-03 35 57. 
E-post: karin.ersson@hmail.com

Hans Greger, Elitkurs, A-kurs. 
Larsbergsvägen 12, 181 39 LIDINGÖ.   
Tel 08-765 14 19.   Fax  08-767 14 60.  
E-post: hans.greger@ju-jutsu.se

Anders Bergström, B-kurs, C-kurs. 
Morgongatan 64,  589 53  LINKÖPING  
Tel. 013-15 23 10, 070-555 27 77  
E-post: anders.bergstrom@ju-jutsu.se

Tony Hansson, B-kurs, C-kurs. 
Linnégatan 18 B,  753 32 UPPSALA   Tel 018-69 55 19. 
E-post: tony.hansson@kbh.uu.se

Stefan Forsman, B-kurs, C-kurs. 
Otto bondes väg 17, 184 62 
ÅKERSBERGA Tel.  0708-54 74 68. 
E-post: stefan.forsman@ju-jutsu.se

Johan Halvardson, barn-kurs.  
Västra Hällasjö 155,  361 91 EMMABODA
Tel. 0471-402 19, 070-665 18 61. 
E-post: johan.halvardson@edu.emmaboda.se

Tobias Back, barn-kurs.
Bergslagsvägen 21, 731 12 KOLSVA
Tel. 070-367 27 08. 
E-post:  tobias.back@ju-jutsu.se

Johan Halvardson, Västra Hällasjö 
155, 361 91 EMMABODA
Tel. 0471-402 19, 070-665 18 61. 
E-post: johan.halvardson@edu.emmaboda.se

Jonas Mokvist, Ällebäck 117, 382 97 ÖRSJÖ.  
Tel. 070-948 99 06.
E-post: jonas_cs@msn.com

Erik Grönberg, Atterboms gata 29, 584 37 LINKÖPING
Tel. 0702-13 07 18
E-post: erik.hemma@bredband.net
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DEFINITION

Självförsvar med tradition och kvalitet

Svenska Ju-jutsuförbundet bedriver ju-jutsu enligt  
stilen Ju-jutsu Kai.

Ju-jutsu Kai är en japansk budoart som utövas i form 
av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande 
graderingssystemet. 

Ju-jutsu Kai lämpar sig väl som självförsvar och inriktar 
sig därför på att ge medlemmarna en ökad kunskap om 
möjligheten att försvara sig mot fysiskt våld, samt att 
ge saklig information om de juridiska möjligheterna till 
nödvärn. Ju-jutsu Kai kan även utföras som en tävlings-
idrott enligt Svenska Ju-jutsuförbundets regler.

Svenska Ju-jutsuförbundet administrerar och bedriver 
Ju-jutsu Kai enligt: 

* Boken Ju-jutsu utgiven 2005 
 ISBN 91-973554-3-7. 

* Boken Ju-jutsu Mon utgiven 2006 
 ISBN 91-973554-8-8.

* Boken Ju-jutsu Kata utgiven 2006
 ISBN 91-976113-0-1

* Boken Ju-jutsu Teknisk instruktörshandledning  
 utgiven 2006
 ISBN 91-973554-7-X

POLICY
Svenska Ju-jutsuförbundet ska verka för att dess med-
lemsföreningar utvecklas enligt de normer som gäller 
för Svenska Ju-jutsuförbundet.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för att så 
många som möjligt, oavsett ålder, kön, funktionshinder  
eller sociala villkor, ska kunna utöva Ju-jutsu Kai.

Allt utförande av Ju-jutsu Kai ska ske i en anda av 
respekt och samförstånd mellan deltagarna. 

Ju-jutsuträningen ska vara ett led i medlemmarnas 
sociala och moraliska fostran och avser att bidra till 
kampen mot våld inom och utom idrotten. 

Svenska Ju-jutsuförbundets instruktörer ska vara föredö-
men för eleverna såväl inom som utom träningslokalen.

Svenska Ju-jutsuförbundet ska i alla sammanhang och på 
samtliga nivåer aktivt verka för en jämställd verksamhet.

Svenska Ju-jutsuförbundet ska i alla sammanhang verka 
för en doping- och drogfri verksamhet.

Svenska Ju-jutsuförbundet ska aktivt arbeta för att öka 
spridningen av Ju-jutsu Kai.

Svenska Ju-jutsuförbundets instruktionsböcker.
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FRAMTIDSVISIONER
ALLA SKA VETA VAD JU-JUTSU KAI ÄR
* Alla ska ha kunskap om Ju-jutsu Kai och dess ur- 
 sprung.
* Alla ska veta att Ju-jutsu Kai är självförsvar med  
 tradition och kvalitet
* Alla ska veta att Ju-jutsu Kai även erbjuder social  
 fostran, samvaro och utveckling.

ALLA SKA KUNNA VARA MED OCH TRÄNA 
JU-JUTSU KAI
* Så många som möjligt ska kunna träna ju-jutsu  
 oavsett ålder, kön eller funktionshinder.
 
ALLA SKA HA TILLGÅNG TILL JU-JUTSU
* Det ska finnas minst en ju-jutsuklubb i varje tätort.
* Det ska finnas tillgång till instruktörsutbildning  
 i varje region.
* Det ska finnas tillgång till tävlingar i varje region.

ALLA SKA ERBJUDAS JU-JUTSUTRÄNING 
AV HÖG KVALITET
* Det ska finnas minst en A-instruktör i varje klubb.
* Alla klubbar ska ha tillgång till en elitinstruktör  
 i närområdet.
* Det ska arrangeras dangradering i varje region.

Svenska Ju-jutsuförbundets framtidsvisioner framtagna 
vid framtidsseminarium 1997-10-19.

GRAFISK PROFIL
All skriftlig information från Svenska Ju-jutsuförbundet 
ska ske på Svenska Ju-jutsuförbundets officiella brev-
papper.

All reklam från och för Svenska Ju-jutsuförbundet ska 
ske med Svenska Ju-jutsuförbundets officiella logotyp.

Svenska Ju-jutsuförbundets grafiska profil får ej använ-
das utanför förbundets verksamhet utan tillstånd. 

Logotypen är mönsterskyddad dels som märke med svart 
tecken och röd sol och dels som märke med svart tecken 
och röd sol med blå-gul-blå ram omkring.

Svenska Ju-jutsuförbundets logotyp är utformad enligt 
följande:

Färger:  
* Svart (japanskt tecken för ju-jutsu) 
* Röd Pantone 192 CVC (sol i mitten av tecknet)
* Blå Pantone 3005 CVC (yttre och inre ram)
* Gul Pantone 116 CVC (mellersta ramen)
* Vit (fältet innanför ramarna)

Mått på proportionerna för logotyp med ram: 
* Bredd  = 1,00
* Höjd   = 1,66

Svenska Ju-jutsuförbundets logotyp

TIDNING
Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Ju-jutsu 
Kai ges inte ut i pappersformat från och med 2016. 

Händelser kommer kontinuerligt att presenteras på 
Svenska Ju-jutsuförbundets hemsida.
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KRAV FÖR MEDLEMSKAP
1.  Klubben  ska  bedriva Ju-jutsu Kai enligt Svenska 

Ju-jutsuförbundets definition.

2.  Klubben ska bedriva sin ju-jutsuverksamhet i enlig-
het med Svenska Ju-jutsuförbundets stadgar,  
policy och etiska normer.

3.  Klubben ska ha av Svenska Ju-jutsuförbundet li-
censierad instruktör, eller på annat sätt av Svenska 
Ju-jutsuförbundet godkänd instruktör.

4.  Klubben ska följa av förbundsårsmötet och för-
bundsstyrelsen fattade beslut. 

5.  Klubben ska förse samtliga medlemmar med ju-
jutsupass före första gradering.

6.  Klubben ska gradera sina medlemmar enligt gäl-
lande graderingsbestämmelser.

7.  Klubbens medlemmar ska efter godkänd gradring-
inneha Svenska Ju-jutsuförbundets graderingskort  
till aktuell grad.

8.  Klubben ska svara för att medlemmarna får del av 
förbundets utsända information.

9.  Klubben ska varje år erlägga av förbundsårsmötet 
fastställd medlemsavgift.

10.  Klubben ska varje år till förbundet rapportera an-
talet medlemmar fördelat på kvinnor och män över 
respektive under 14 år.

Medlemskap

MEDLEMSKAP MEDFÖR
1.  Att klubben tillhör ett förbund som drivs enligt 

svensk idrottslig praxis.

2.  Att klubben tillhör stilorganisationen Svenska  Ju-
jutsuförbundet som administrerar stilen Ju-jutsu 
Kai.

3.  Att klubbens medlemmar har rätt till gradering 
enligt Svenska Ju-jutsuförbundets graderingsbe-
stämmelser.

4.  Att klubbens medlemmar har rätt att deltaga på 
av Svenska Ju-jutsuförbundet arrangerad och av 
Svenska Ju-jutsuförbundet sanktionerad verk-
samhet samt instruktörsutbildning.

5.  Att klubben har rätt att inge motioner till och rösta på 
Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte enligt Svenska 
Ju-jutsuförbundets stadgar.

6.  Att klubben har rätt att i sin marknadsföring uppge 
medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet.

7.  Att klubben har rätt att använda Svenska Ju-
jutsuförbundets logotyp för reklam i samband 
med ju-jutsuverksamhet i enlighet med förbundets 
grafiska profil.

8.  Att klubben har rätt att ansöka om sanktion för ar-
rangemang,  i Svenska  Ju-jutsuförbundets namn, 
t.ex. läger, kurser m.m. 

9.  Att klubbens medlemmar får bära Svenska Ju-
jutsuförbundets logotyp på träningsdräkten.
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RAPPORTERING/ÅRSAVGIFT  
1.  Alla medlemsklubbar ska betala medlemsavgift till 

Svenska Ju-jutsuförbundet.

2.  Den årliga medlemsavgiften fastställs på Svenska 
Ju-jutsuförbundets årsmöte och baseras på det 
totala antalet klubbmedlemmar året innan.

3.  Avgiften ska vara förbundets konto tillhanda senast 
15 februari för att klubben ska erhålla rösträtt på 
årsmötet i mars-april samma år.

4.  Vid rapportering ska klubben uppge det totala an-
talet medlemmar under föregående år, fördelade på 
antal kvinnor och män, under och över 14 år samt 
totalt antal klubbmedlemmar, förbundet tillhanda 
senast 15 februari.

KLUBBS UTTRÄDE
1.  Klubb som önskar utträda ur förbundet, ska göra 

skriftlig anmälan om detta till förbundet. 

2.  Utan att sådan anmälan föreligger kan klubben 
uteslutas, om den trots påminnelser underlåtit att 
erlägga fastställda avgifter eller i övrigt underlåtit 
att följa vad som föreskrivs i Svenska Ju-jutsuför-
bundets stadgar.

3.  Klubben får inte längre rätt att på något sätt i något 
sammanhang använda Svenska  Ju-jutsuförbundets 
märken och logotyp.

4.  Klubben får inte längre rätt att utfärda Svenska 
Ju-jutsuförbundets ju-jutsupass,monpass eller 
knattepass.

5  Klubben får inte längre rätt att utföra graderingar 
enligt Svenska Ju-jutsuförbundets normer.

6.  Klubben ska snarast återsända klubbens med-
lemsbevis och förbundsflagga till Svenska Ju-
jutsuförbundet.

7.  Klubben ska snarast återsända oanvända ju-jutsu-
pass, kyugraderingskort, monpass, mondiplom och 
knattepass till Svenska Ju-jutsuförbundet. Svenska 
Ju-jutsuförbundet återbetalar inköpsvär det för det 
återlämnade.

8.  Giltig instruktörslicens/graderingslicens regi-
 strerad på instruktörer tillhörande klubben upp- 
 hör att gälla.

Förbundets informa-
tionsskrift, A5
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Allmänna bestämmelser

Kommittéordförande
Kommittéordförande utses av Svenska Ju-jutsuför-
bundets styrelse varje år vid första styrelsemöte efter 
årsmötet eller vid första lämpliga styrelsemöte därefter. 
Kommittéordföranden är officiell person i Svenska 
Ju-jutsuförbundet.

Kommittéordföranden ansvarar för att kommittén arbetar 
med och följer av förbundsstyrelsen fastställd förbundsar-
betsplan och förbundsbudget, samt kommittéarbetsplan 
och kommittébudget.

Kommittéordföranden ska företräda Svenska Ju-jutsu-
förbundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Kommittéordföranden ska redovisa, attestera och kontera 
alla utgifter och intäkter enligt förbundets redovis-
ningsnormer till förbundskassören senast 4 veckor efter 
utbetalning eller slutfört projekt.

Kommittéordföranden kan bytas/omväljas när förbunds-
styrelsen så finner motiverat.

Områdesansvariga
Områdesansvariga utses av Svenska Ju-jutsuförbundets 
styrelse och är officiell person i Svenska Ju-jutsuför-
bundet.

Områdesansvariga ansvarar för sitt område och följer 
av förbundsstyrelsen fastställd förbundsarbetsplan och 
förbundsbudget samt områdesarbetsplan och områ-
desbudget.

Områdesansvariga ska företräda Svenska Ju-jutsuför-
bundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

OFFICIELLA PERSONER
Förbundets officiella personer är de funktionärer som 
genom sin befattning officiellt kan föra förbundets talan 
inom respektive ansvarsområde.

Förbundets officiella personer ska företräda  förbundet  i 
enlighet med Svenska Ju-jutsuförbundets stadgar, policy 
och etiska normer.

Följande befattningar är officiella personer inom Svenska 
Ju-jutsuförbundet:
* Styrelsen
* Kommittéordföranden
* Områdesansvariga
* Projektledare
* Stilchef
* Riksinstruktörer
* Förbundsinstruktörer
* Instruktörsutbildare

Förbundets officiella personer äger fritt inträde och/el-
ler fritt deltagande i förbundets samtliga arrangemang.  
Gäller dock ej D-kurs och licensgivande instruktörs-
kurser.

Stilchef, riksinstruktör, förbundsinstruktör och instruk-
törsutbildare ska i officiella sammanhang uppträda i gi 
utan andra märken än förbundsmärket, namn och titel 
broderat på vänster bröst och/eller förbundets officiella 
träningsoverall.

Förbundsstyrelsen

STYRELSEN
Styrelsen ska verkställa förbundsmötets beslut.

Styrelsen ska handha och ansvara för förbundets 
tillgångar, förelägga förbundsmötet ekonomisk plan för 
verksamhetsåret, samt att upprätta förbundets budget. 

Styrelsen ska verkställa en rättvis och lämplig fördelning 

av medel som ställts till förbundets förfogande.
Styrelsen ska i övrigt handla enligt förbundets stadgar.

Styrelsemedlem
Styrelsemedlem utses av Svenska Ju-jutsuförbundets 
årsmöte, och är officiell person i Svenska Ju-jutsu-
förbundet.

Styrelsemedlem ska företräda Svenska Ju-jutsuför-
bundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.
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Områdesansvariga ska redovisa, attestera och kontera 
alla utgifter och intäkter enligt förbundets redovis-
ningsnormer till förbundskassören senast 4 veckor efter 
utbetalning eller slutfört projekt.

Områdesansvariga kan bytas/omväljas när förbunds-
styrelsen så finner motiverat.

Projektledare
Projektledare utses av Svenska Ju-jutsuförbundets 
styrelse vid behov.

Projektledare ansvarar för sitt projekt och följer av 
förbundsstyrelsen fastställd förbundsarbetsplan och för-
bundsbudget samt projektarbetsplan och projektbudget.

Projektledare ska företräda Svenska Ju-jutsuförbundet 
i enlighet med stadgar och beslut fattade av förbunds-
årsmöte och förbundsstyrelse.

Projektledare ska redovisa, attestera och kontera alla ut-
gifter och intäkter enligt förbundets redovisningsnormer 
till förbundskassören senast 4 veckor efter utbetalning 
eller slutfört projekt.

Projektledare kan bytas/omväljas när förbundsstyrelsen 
så finner motiverat.

Instruktörsutbildare
Instruktörsutbildare utses av Svenska Ju-jutsuförbundets 
styrelse på en period av 3 år.

Instruktörsutbildare ska inneha lägst 2:a dan i ju-jutsu 
Kai och är officiell person i Svenska Ju-jutsuförbundet.

Instruktörsutbildare ska instruera/föreläsa på minst en 
instruktörskurs per år. 

Instruktörsutbildare ska företräda Svenska Ju-
jutsuförbundet i enlighet med stadgar och beslut fattade 
av förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Instruktörsutbildare ska i officiella sammanhang 
uppträda i gi utan andra märken än förbundsmärket, 
namn och titel broderat på vänster bröst och/eller 
förbundets officiella träningsoverall.

Instruktörsutbildares mandat kan upphävas med 
omedelbar verkan när Svenska Ju-jutsuförbundets 
styrelse så finner lämpligt.

Instruktörsutbildare och behörighet

Hans Greger Elitkurs, A-kurs 
Anders Bergström B-kurs, C-kurs 
Tony Hansson B-kurs, C-kurs 
Stefan Forsman B-kurs, C-kurs
Johan Halvardson Barnkurs  
Tobias Back Barnkurs 
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och beslut fattade av Svenska Ju-jutsuförbundet samt 
kunna hjälpa alla landets klubbar. 

Uppgift
Riksinstruktören ingår i Svenska Ju-jutsuförbundets 
tekniska kommitté vars uppgift är att leda Ju-jutsu Kais 
tekniska utveckling.
 Riksinstruktören kan anlitas av riksgraderingskom-
mittén för examination till dangrader. Riksinstruktö-
ren har rätt att gradera till samtliga knatte-, kyu- och 
mongrader.
 Riksinstruktören ska företräda Svenska Ju-jutsu-
förbundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Licensförlängning
Riksinstruktören ska, för att bibehålla sin licens, aktivt 
medverka till Ju-jutsu Kais tekniska utveckling genom 
att regelbundet närvara på förbundets träningsläger, 
deltaga på tekniska kommitténs sammankomster och 
kontinuerligt öka sin tekniska kompetens. 
 Riksinstruktörens mandat kan upphävas med ome-
delbar verkan när Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse 
så finner lämpligt.

Förbundsinstruktör

Allmänt 
Förbundsinstruktörer är: Johan Halvardson, Jonas Mo-
kvist, Karin Ersson, Ylva Naeser, David Gülger och 
Erik Grönberg.
 Förbundsinstruktör utses av Svenska Ju-jutsu-
förbundets styrelse på en period av 3 år. Förbundsin-
struktörens mandat kan upphävas med omedelbar ver-
kan när Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse så finner 
lämpligt.
 Förbundsinstruktören är officiell person i Svenska 
Ju-jutsuförbundet. Förbundsinstruktören ska i offici-
ella sammanhang uppträda i gi utan andra märken än 
förbundsmärket, namn och titel broderat på vänster 
bröst och/eller förbundets officiella träningsoverall.

Kunskapskrav
Förbundsinstruktören ska inneha lägst 4:e dan i Ju-
jutsu Kai.
 Förbundsinstruktören ska ha mycket god kunskap 
om Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem, po-
licy och beslut fattade av Svenska Ju-jutsuförbundet 
samt kunna hjälpa alla landets klubbar. 

Uppgift
Förbundsinstruktören ska instruera på förbundets trä-
ningsläger när arrangören så önskar. Förbundsinstruk-
tören förväntas instruera på och arrangera träningslä-
ger i hela landet.

INSTRUKTÖRER

Stilchef
Allmänt
Nuvarande stilchef är Hans Greger, grundaren av Ju-
jutsu Kai och Svenska Ju-jutsuförbundet.
 Stilchefen är officiell person i Svenska Ju-
jutsuförbundet. Stilchefen ska i officiella sammanhang 
uppträda i gi utan andra märken än förbundsmärket, 
namn och titel broderat på vänster bröst och/eller 
förbundets officiella träningsoverall.

Kunskapskrav
Stilchefen ska ha fullständig kunskap om Svenska 
Ju-jutsuförbundets graderingssystem, policy och be-
slut fattade av Svenska Ju-jutsuförbundet samt kunna 
hjälpa alla landets klubbar. 

Uppgift
Stilchefen har det övergripande ansvaret för den 
tekniska verksamheten inom Ju-jutsu Kai. Stilchefen 
är ordförande i riksgraderingskommittén.
 Stilchefen arrangerar förbundets riks-, förbunds- och 
elitinstruktörskurser.
Stilchefen ska företräda Svenska Ju-jutsuförbundet i 
enlighet med stadgar och beslut fattade av förbundsår-
smöte och förbundsstyrelse.

Licensförlängning
Stilchef Hans Greger är utsedd på livstid eller till han 
själv avsäger sig titeln.

Riksinstruktör

Allmänt 
Riksinstruktörer är: Bertil Bergdahl, Anders Bergström, 
Tony Hansson, Ola Johanson, Hans Brändström och 
Stefan Forsman.
 Riksinstruktör utses av Svenska Ju-jutsuförbundets 
styrelse och licensen gäller tills vidare. Riksinstruktörens 
mandat kan upphävas med omedelbar verkan när 
Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse så finner lämpligt.
 Riksinstruktören är officiell person i Svenska Ju-
jutsuförbundet. Riksinstruktören ska i officiella sam-
manhang uppträda i gi utan andra märken än förbunds-
märket, namn och titel broderat på vänster bröst och/
eller förbundets officiella träningsoverall.

Kunskapskrav
Riksinstruktören ska inneha lägst 6:e dan i Ju-jutsu 
Kai. 
 Riksinstruktören ska ha fullständig kunskap om 
Svenska Ju-jutsuförbundets graderingssystem, policy 
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 Förbundsinstruktören har rätt att gradera till samt-
liga knatte-, kyu- och mongrader.
Förbundsinstruktören ska företräda Svenska Ju-jutsu-
förbundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Licensförlängning
Förbundsinstruktören ska, för att förlänga sin licens, 
aktivt instruera på förbundets träningsläger, deltaga 
på förbundets sammankomster för förbunds- och 
elitinstruktörer samt kontinuerligt öka sin tekniska 
kompetens.

Elitinstruktör

Allmänt 
Elitinstruktör erhåller, efter genomgången och god-
känd elitinstruktörskurs, av Svenska Ju-jutsuförbundet 
elitinstruktörslicens på en period av 3 år. Elitinstruk-
törens licens kan upphävas med omedelbar verkan när 
Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse så finner lämpligt.

Kunskapskrav
Elitinstruktören ska inneha lägst 3:e dan i Ju-jutsu Kai 
och ha varit A-instruktör i minst 3 år. 
 Elitinstruktören ska ha god kunskap om Svenska 
Ju-jutsuförbundets graderingssystem, policy och be-
slut fattade av Svenska Ju-jutsuförbundet. 

Uppgift
Elitinstruktören ska vara förbundets garant för att Ju-
jutsu Kai instrueras och sprids på ett korrekt sätt på 
klubbnivå.
 Elitinstruktören ska till den egna klubben sprida 
förbundets information och samtidigt hålla förbundets 
informerat om verksamheten på klubbnivå.
 Elitinstruktören ska företräda Svenska Ju-jutsu-
förbundet i enlighet med stadgar och beslut fattade av 
förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.

Licensförlängning
Elitinstruktören ska, för att förlänga sin licens, regel-
bundet närvara på förbundets träningsläger och minst 
vart annan år deltaga på förbundets licensförlängnings-
kurs för elitinstruktörer samt kontinuerligt öka sin tek-
niska kompetens.

KOMMITTÉER
Kommittéer tillsätts av förbundsstyrelsen varje år 
vid första styrelsemöte efter årsmötet, eller vid första 
lämpliga styrelsemöte därefter. Förbundsstyrelsen 
väljer en kommittéordförande, som sedan väljer sina 

kommittéledamöter. Kommittéledamöterna ska sedan 
godkännas av förbundsstyrelsen.
En kommitté ska bestå av en kommittéordförande 
och minst en och högst fem kommittéledamöter. 
Kommittéordföranden kan adjungera det antal personer 
som denne anser nödvändigt.
 Kommittén leds av kommittéordföranden, som 
ansvarar för att kommittén arbetar med och följer 
av förbundsstyrelsen fastställd förbundsarbetsplan 
och förbundsbudget, samt kommittéarbetsplan och 
kommittébudget.
 Kommittén får fatta beslut i frågor upptagna i den 
av förbundsstyrelsen godkända kommittéarbetsplanen 
och kommittébudgeten. Kommittéernas verksamhet och 
beslut ska protokollföras och tillställas förbundstyrelsen.
Kommitténs ekonomi beslutas av förbundsstyrelsen. 
Kommittén ska varje år göra ett budgetförslag som 
framlägges för förbundsstyrelsen senast sista januari. 
Förbundsstyrelsen kan, när den finner det lämpligt, 
ändra arbetsplan och budget i kommittéerna för att göra 
omprioritering för förbundet.
 Kommittén ska varje år göra en verksamhetsberättelse 
att tillställas förbundsstyrelsen senast sista januari.
 Kommittén ska vid varje förbundsstyrelsemöte på 
lämpligt sätt rapportera om kommittéverksamheten, t.ex. 
genom mötesprotokoll.
 Kommittéordföranden ska redovisa, attestera och 
kontera alla utgifter och intäkter enligt förbundets 
redovisningsnormer till förbundskassören senast 4 veckor 
efter utbetalning eller slutfört projekt.
 Kommittéordföranden och kommittéledamöterna kan 
bytas/omväljas när förbundsstyrelsen så finner motiverat.
 Kommittén ska följa stadgar, budget och beslut fat-
tade av förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.
 Kommittén ska följa förbundets arvodesbestäm-
melser.
 Kommittén ska avge skriftlig rapport om verksam-
heten till förbundsstyrelsen när förbundsstyrelsen så 
begär.

Barnkommittén
Barnkommittén ansvarar för och handhar förbundets 
knatte-, barn- och ungdomsverksamhet. Förbundets barn-
verksamhet omfattar barn och ungdom i åldern upp till 14 
år. Knatteverksamheten omfattar barn i åldrarna 6–9 år.
 Barnkommittén ska planera och genomföra tränings-
läger och andra arrangemang för förbundets knatte-, 
barn- och ungdomsverksamhet.
 Barnkommittén ska tillsammans med utbildnings-
kommittén svara för framtagning av instruktörsutbild-
ningsmaterial rörande knatte-, barn- och ungdomsverk-
samheten. 
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Riksgraderingskommittén 
Riksgraderingskommittén, RGK, ansvarar för och 
handhar alla dangraderingar. För dangrader över 5:e 
dan. Tekniska kommittén lämnar förslag på personer 
till styrelsen, som diskuterar namnet och fattar beslut 
om utnämning i samråd med tekniska kommittén och 
stilchefen, varefter styrelsen ger i uppdrag till RGK att 
utföra graderingen vid lämpligt tillfälle.
 RGK ska vid gradering bestå av ordförande Hans 
Greger och riksinstruktör Bertil Bergdahl samt  ytterligare 
en riksinstruktör. Ordföranden är alltid stilchefen och 
han utser en riksinstruktörer för varje graderingstillfälle.
 Vid gradering ska normalt ordföranden och två 
riksinstruktörer deltaga. Vid förhinder för någon av 
riksinstruktörerna kan ordföranden och en riksinstruktör 
utföra gradering. Vid fall då ovanstående ej kan uppfyllas, 
kan i nödfall ordföranden ensam genomföra gradering. 
Om ordföranden är förhindrad att deltaga ska han ersättas 
av den riksinstruktör som har högst grad i Ju-jutsu Kai 
och suttit i RGK längst tid.
 RGK ska bedöma deltagarnas tekniska skicklig-
het i relation till aktuell dangrad. RGK ska följa det 
förutbestämda graderingsprogrammet och kan kräva 
stickprov på teknisk färdighet under aktuell dangrad 
inom graderingssystemet. Testprotokoll ska föras av 
samtliga RGK-ledamöter. Vid graderingens slut ska 
graderingsbevis, graderingskort och bälte utdelas till 
de som godkänts. 
 Vid underkännande ska motivering grundad på 
testprotokoll lämnas. RGK:s beslut ska baseras på 
förda testprotokoll och normalt gäller majoritetsbeslut. 
Vid ordförande och en riksinstruktör har ordföranden 
utslagsröst. RGK:s beslut kan ej överklagas. 
 RGK ska arrangera graderingstillfällen minst fyra 
gånger per år och bestämmer plats och tid för gradering. 
Om klubb önskar gradering utöver RGK:s beslutade gra-
deringar svarar klubben för minst 12 graderingsavgifter.
  En ”Graderingsomgång” kan max bestå av sex par 
dvs. 12 deltagare till samma grad. RGK kan genomföra 
max två omgångar per dag. 
 Anmälan om dangradering ska ske till RGK senast 
5 veckor innan graderingen. Vid full graderingsomgång 
placeras de som ej får plats först till nästa dangradering.
 RGK ska utlysa gradering minst två månader före 
graderingstillfället. RGK ska granska graderingsan-
sökningar och per brev meddela graderingsdeltagare 
om graderingsansökan godkänts samt tid och plats för 
gradering.
 RGK ska föra register på samtliga dangraderade.

Tekniska kommittén 
Tekniska kommittén ansvarar tillsammans med stilchefen 
för Ju-jutsu Kai:s tekniska verksamhet.
 Tekniska kommittén består av samtliga riksinstruk-
törer. Stilchefen i samråd med förbundsstyrelsen utser 

ordförande i Tekniska kommittén.
 Tekniska kommittén ska kontinuerligt utveckla Ju-
jutsu Kai:s tekniska verksamhet genom att vidareutveckla 
graderingssystemet, instruktörsmetodiken och bedöm-
ning vid gradering.
 Tekniska kommittén ska tillsammans med stilchefen 
årligen arrangera minst en riks- och förbundsinstruktörs-
kurs.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén ansvarar för och handhar förbundets 
tävlings- och domarverksamhet.
 Tävlingskommittén ska planera och genomföra täv-
lingsträningsaktiviteter för förbundets medlemmar samt 
verka för att tävlingar inom Svenska Ju-jutsuförbundet 
arrangeras när möjlighet och behov finns.
 Tävlingskommittén kan efter sanktionering delegera 
tävlingsarrangemang till lämplig klubb.

Ungdomskommittén
Ungdomskommittén ansvarar för och handhar förbun-
dets ungdomsverksamhet. Ungdomskommittén ska 
vara förbundsstyrelsens kanal till förbundets ungdomar 
mellan ca. 17–25 år. Ungdomskommittén kan planera 
och genomföra ungdomsaktiviteter i samråd med för-
bundsstyrelse.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén ansvarar för och handhar förbun-
dets instruktörsutbildningsverksamhet.
 Utbildningskommittén ska planera och tillse att 
instruktörskurser genomförs. 
 Utbildningskommittén ska, tillsammans med stil-
chefen och tekniska kommittén svara för framtagning 
av utbildningsmaterial såsom kompendium, annat 
erforderligt material för kursernas genomförande.
 Utbildningskommittén ska svara för att instruktörs-
utbildarna till förbundskansliet meddelar nya licenser 
och licensförlängningar.
 Utbildningskommittén ska svara för att instruktörsut-
bildarna får kontinuerlig information om den pedagogiska 
och tekniska utvecklingen.
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OMRÅDESANSVARIGA 
Områdesansvariga tillsätts av förbundsstyrelsen varje 
år vid första styrelsemöte efter årsmötet, eller vid första 
lämpliga styrelsemöte därefter.
 Områdesansvariga ska följa stadgar, budget och 
beslut fattade av förbundsårsmöte och förbundsstyrelse.
 Områdesansvariga ska följa förbundets arvodesbe-
stämmelser.
 Områdesansvariga ska avge skriftlig rapport om 
verksamheten till förbundsstyrelsen när förbundssty-
relsen så begär.

Funktionshinderansvarig
Funktionshinderansvarig ansvarar för frågor rörande 
funktionshinder inom förbundets verksamhet.

Försäljningsansvarig
Försäljningsansvarig ansvarar för och handhar förbun-
dets försäljning.
 Försäljningsansvarig ska ta fram och sälja förbundets 
profilprodukter.
 Försäljningsansvarig ansvarar för förbundets externa 
kursverksamhet så som kickoff och kurser.
 Försäljningsansvarig ansvarar för förbundets spons-
ring och upprättandet av sponsorsavtal.
 

Informationsansvarig
Informationsansvarig ansvarar för och handhar förbun-
dets extern- och interninformation.
 Informationsansvarig ska planera och genomföra 
marknadsföringsaktiviteter såsom, annonser, press-
medelanden, ta fram marknadsföringsmaterial, delta-
gande på mässor och annan exponerande verksamhet.
 Informationsansvarig ansvarar för den interna infor-
mationsspridningen.
 Informationsansvarig ansvarar för förbundstidningen 
Ju-jutsu Kai.

Webbansvarig
Webbansvarig ansvarar för förbundets hemsida.
 Webbansvarig ska kontinuerligt planera och genom-
föra uppdatering av hemsidan.

PROJEKT
Projekt tillsätts av förbundsstyrelsen när så är nöd-
vändigt och utser projektledare som sedan väljer sina 
projektdeltagare. Projektgruppen ska sedan godkännas 
av förbundsstyrelsen.
 Projektgruppen får fatta beslut i frågor upptagna i 
den av förbundsstyrelsen godkända arbetsplanen och 
projektbudgeten. Projektgruppens verksamhet och beslut 
ska protokollföras och tillställas förbundstyrelsen.
 Projektledaren ska kontinuerligt till förbundsstyrelsen 
på lämpligt sätt rapportera om projektets verksamhet, 
t.ex. genom mötesprotokoll. Projektledaren ska efter 
genomfört projekt redovisa resultat till förbundsstyrelsen.
 Projektledaren kan fatta beslut om arvodering i 
enlighet med förbundets arvodesbestämmelser.

ANNONSERING
På förbundets hemsida samt i förbundets tidning och 
övriga skrifter informeras om förbundets verksamhet.
Denna information har alltid högsta prioritet.
Förbundets klubbar kan i mån av plats och efter an-
sökan till förbundet annonsera på förbundets hemsida 
och tidning. Annonser tas in i ansökningsordning utan 
inbördes prioritering.
 Sponsorer och andra utomstående annonsörer ska 
vara godkända av Svenska Ju-jutsuförbundets styrelse 
innan annonsering sker.
 Svenska Ju-jutsuförbundet har rätt att avböja an-
nonser som anses olämpliga att förknippa med förbun-
dets  verksamhet. Svenska Ju-jutsuförbundet accepte-
rar inte heller annonser för verksamhet som på något 
sätt konkurrerar med förbundets verksamhet eller med 
förbundets avtalspartners. Förbundsstyrelsen avgör i 
varje enskilt fall vad som är konkurrerande verksam-
het.
 Svenska Ju-jutsuförbundet kan annonsera i utom-
stående tidskrifter efter beslut från förbundsstyrelsen.
 Svenska Ju-jutsuförbundets grafiska profil får ej an-
vändas utanför förbundets verksamhet utan tillstånd. I de 
fall förbundets klubbar vill använda förbundets logotyp 
i samband med annonser i utomstående tidskrifter och 
annan marknadsföring kan det beviljas efter ansökan till 
förbundsstyrelsen.

Annonsering på förbundets hemsida
Alla annonsförslag skickas till förbundsordföranden 
för bedömning. Vid godkännande meddelas aktuell 
annonsör och förbundskassören om detta. Förbundskas-
sören meddelar webbansvarig när annonsören betalt in 
avgiften till förbundets konto.
 Webbansvarig lägger in annonsen på hemsidan. 
Annonsen tas bort efter avtalstidens slut.
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FLAGGA

Svenska Ju-jutsuförbundets flagga är en symbol för 
förbundet och stilen Ju-jutsu Kai. 
 Svenska Ju-jutsuförbundets flagga visar klubbens 
medlemskap i Svenska Ju-jutsuförbundet och Ju-jutsu 
Kai.

Flaggan kan användas på följande sätt:
* I samband med alla förbundsarrangemang.
* Hängandes på lämplig plats i medlemsklubbens  
 dojo.
* Vid klubbarrangemang t.ex. uppvisningar.

Flaggan disponeras av klubben så länge klubben är 
medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet.
 Vid tveksamhet om användandet av flaggan ska 
Svenska Ju-jutsuförbundet kontaktas för rådgivning.

Svenska Ju-jutsuförbundets flagga.

DRÄKTER OCH MÄRKEN
Den som deltager på Svenska Ju-jutsuförbundets offici-
ella träningsläger och kurser ska ha en träningsdräkt av 
modell ju-jutsugi eller motsvarande. Dräkten ska vara 
vit, hel och ren.
 Deltagare från andra arter och stilar får bära den 
artens eller stilens träningsdräkt.
 Dräkten ska vara storleksanpassad och ingen träning 
med uppkavlade ärmar eller ben är tillåten.
 Svenska Ju-jutsuförbundets officiella märke ska 
bäras på dräktjackans vänster bröst. Klubbmärken ska 
då bäras på annan lämplig plats.
 Vid dangradering ska deltagaren bära Svenska Ju-
jutsuförbundets officiella märke på dräktjackans vänster 
bröst.

UTMÄRKELSER

Förtjänsttecken
Svenska Ju-jutsuförbundets förtjänsttecken utdelas till 
personer som genom aktivt utövande av instruktion eller/
och ledarskap verkat i förbundet eller i förbundsansluten 
förening och uppnått de poäng som krävs för respektive 
förtjänsttecken.

Poängen beräknas enligt följande:

Funktion/uppdrag        Förbund          Klubb
Ordförande 75 30
Vice Ordförande 50 20
Sekreterare 50 20
Kassör 50 20
Ledamot 50 20
Revisor 25 10
Kommittéordförande 25 10
Områdesansvarig 25
Projektledare 25
Kommittéledamot 15   5
Speciella uppdrag 10   3
Chefsinstruktör  20
Instruktör  10

Alla poäng räknas per år.

Förtjänsttecknet finns i tre valörer (brons, silver och 
guld)

* För brons krävs 100 poäng
* För silver krävs 300 poäng
* För guld krävs 500 poäng

Angivna poäng kan korrigeras uppåt eller nedåt av 
Förbundsstyrelsen. Andra meriter än ovanstående som 
den ansökande vill åberopa, kommer att värderas enligt 
jämförbara funktioner enligt poängberäkningslistan.
 Ansökan om förtjänsttecken kan ske från förening 
eller enskild och ska ställas till förbundsstyrelsen via 
förbundskansliet.
 Utdelning av förtjänsttecken beslutas av förbunds-
styrelsen.

Förtjänsttecken
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Förtjänstmedalj
Svenska Ju-jutsuförbundets för-
tjänstmedalj utdelas till personer 
som under mycket lång tid verkat 
för förbundets väl eller utfört ex-
traordinära insatser för förbundet.
 Förtjänstmedaljen finns en-
dast i en valör, guld och delas ut 
vid speciella tillfällen t.ex. större 
jubileum.
 Utdelning av förtjänstmedal-
jen beslutas av förbundsstyrelsen.

Hedersgradering
Svenska Ju-jutsuförbundets hedersgrad kan tilldelas per-
soner som via sin stora arbetsinsats och sitt engagemang 
gjort sig förtjänt att hedras av förbundet.
 En person kan bara bli hedersgraderad till 1:a dan. 
Det går inte sedan att gradera vidare till 2:a dan, utan 
detta ska ses som en ren utmärkelse. 
 Utdelning av hedersgrad beslutas av förbunds-
styrelsen.

Dangradering
Dangradering i Svenska Ju-jutsuförbundets regi sker 
genom riksgraderingskommitténs, RGK, försorg. Dan-
gradering sker minst 4 gånger per år.
 
Den som testar till dangrad ska:
*  Vara 18 år fyllda.
*  I föreskriven tid inlämna anmälan och ju-jutsupass.
*  I föreskriven tid erlägga graderingsavgift.
*  Ha vit och för ändamålet lämplig gi.
*  Bära Svenska Ju-jutsuförbundets märke på vänster             
    bröst på gin.
*  Ha tillgång till de redskap som krävs vid grade- 
    ringen.

Den som godkänts till dangrad ska:
*  Tilldelas dangraderingsbevis.
*  Tilldelas dangraderingskort till ju-jutsupasset.
*  Tilldelas svart bälte med brodyr.

Den som underkänts till dangrad ska:
*  Av RGK delges orsaken till underkännandet baserat  
    på förda protokoll.

Kyugradering
Kyugradering i Svenska Ju-jutsuförbundets regi ska ske 
av instruktör med giltig instruktörslicens.
 
Den som testar till kyugrad ska:
*  Vara 14 år fyllda.
*  Inneha giltigt ju-jutsupass.

Den som godkänts till kyugrad ska:
*  Tilldelas kyugraderingsbevis.
*  Tilldelas kyugraderingskort till ju-jutsupasset.

Den som underkänts till kyugrad ska:
*  Av examinatorn delges orsaken till underkännandet  
    baserat på förda anteckningar.

Mongradering
Mongradering i Svenska Ju-jutsuförbundets regi ska ske 
av instruktör med giltig instruktörslicens.
 
Den som testar till mongrad ska:
*  Vara 9 år fyllda.
*  Inneha giltigt monpass.

Den som godkänts till mongrad ska:
*  Tilldelas mongraderingsbevis.
*  Få monpasset ifyllt med aktuell mongrad.

Den som underkänts till mongrad ska:
*  Av examinatorn delges orsaken till underkännandet  
    baserat på förda anteckningar.

Knattegradering
Knattegradering i Svenska Ju-jutsuförbundets regi ska 
ske av instruktör med giltig instruktörslicens.
 
Den som testar till knattegrad ska:
*  Vara upp till och med 9 år fyllda.
*  Inneha giltigt knattepass.

Den som godkänts till knattegrad ska:
*  Tilldelas knattegraderingsbevis.
*  Få knattepasset ifyllt med aktuell knattegrad.
*  Få ett rött tvärstreck på sitt vita bälte.

Ju-jutsupass
Varje medlem över 14 år i klubb som är medlem i 
Svenska Ju-jutsuförbundet ska ha Svenska Ju-jutsuför-
bundets ju-jutsupass. Gradering får ej ske innan eleven 
har giltigt ju-jutsupass.
I ju-jutsupasset ska medlemmen ha:
*  Grundkort med namn, personnummer och foto.       
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Aktivaste klubb
”Aktivaste klubb” utses på Svenska Ju-jutsuförbundets  
påsk- och sommarläger samt på barnsommarläger.
 Aktivaste klubb får en stor vandringspokal som 
återlämnas vid nästa påsk- eller sommarläger. Klubben 
får även en miniatyrpokal som behålles. Datum och år 
samt klubbens namn och antal deltagare ska av klubben 
graveras på pokalen. Svenska Ju-jutsuförbundet står för 
gravyren.
 Aktivaste klubb ska beräknas på antalet fullt beta-
lande deltagare som klubben har på lägret i relation till 
klubbens medlemsantal. Den klubb som har rapporterat 
färre än 50 medlemmar över 14 år för vuxenläger eller 
under 14 år för barnläger beräknas som 50 medlemmar.
 Den klubb som har flest deltagare på lägret i förhål-
lande till klubbens rapporterade antal vinner pokalen. 
Den klubb som vunnit fem gånger får behålla den stora 
pokalen.
 Lägerarrangören svarar för att pokalen finns till 
hands och att beräkningsgrunden är korrekt. Fattade 
beslut kan ej överklagas.

Aktivaste elev
”Aktivaste elev” utses på Svenska Ju-jutsuförbundets  
påsk- och sommarläger. Aktivaste elev får en medalj 
med gravyr Aktivaste elev samt lägertyp och datum.
 Aktivaste elev utses gemensamt av lägrets in-
struktörer och ska ha deltagit på alla träningspass. Om 

    Kortet ska placeras i passets första ficka efter  
    pärmfickan.
*  Graderingskort från samtliga godkända graderingar.
*  Instruktörslicens om sådan finns.
*  Kort för träningsläger.
*  Vid behov kurskort.
*  Om medlemmen kommer från knatte- och/eller  
    mongrupp ska knatte- och/eller monpasset sättas i            
    ju-jutsupasset.

Monpass
Varje medlem mellan 9-14 år i klubb som är medlem 
i Svenska Ju-jutsuförbundet ska ha giltigt monpass.
 I monpasset ska mongrader ifyllas av behörig exa-
minator.

Knattepass
Varje medlem upp till och med 9 år i klubb som är 
medlem i Svenska Ju-jutsuförbundet ska ha giltigt 
knattepass.
 I knattepasset ska knattegrader ifyllas av behörig 
examinator.

ARVODE / ERSÄTTNING

Då arbete utförs på uppdrag av Svenska Ju-jutsuförbundet 
gäller följande arvoden och ersättningar:

Uppdrag,	dag	 Att	utbetala
Stilchef, Riksinstruktör  2.500:--
Instruktörsutbildare 2.500:--
Förbundsinstruktör 2.200:--
Elitinstruktör 1.800:--
A-instruktör  1.600:--
Övrigt arbete 1.600:--

Uppdrag,	timme	 Att	utbetala
Stilchef, Riksinstruktör    315:--
Instruktörsutbildare    315:--
Förbundsinstruktör    275:--
Elitinstruktör    225:--
A-instruktör     200:--
Övrigt arbete    200:--

Faktiska kostnader för kost och logi eller traktamenten 
samt resor ersätts enligt statliga normer. Onormalt höga 
kostnader ska beslutas i förväg i varje enskilt fall av 
förbundsstyrelsen.
 Dagsarvode är beräknat på 8 timmar och om insatsens 
omfattning är kortare än 8 timmar utgår timersättning.
 I vissa fall utgår ersättning för förberedelsetid och 
ska beräknas enligt följande: 

Uppdrag	 Att	utbetala
Oavsett antal dagar     800:--

Därutöver beslutar förbundsstyrelsen eller i vissa fall 
kommittéstyrelserna i varje enskilt fall.
 Uppdragsgivaren kan dra 30% skatt på alla arvoden 
där så önskas och ska betala arbetsgivaravgifter där så 
är stadgat.

ingen uppfyller detta krav ska den som har flest antal 
träningspass utses. Aktivaste elev ska ha betalt full 
träningsavgift.
 Lägerarrangören svarar för att medaljerna finns till 
hands och att beräkningsgrunden är korrekt. Fattade 
beslut kan ej överklagas.
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INSTRUKTÖRSUTBILDNING

Genomförande
Svenska Ju-jutsuförbundet  ska arrangera alla licens-
givande utbildningar. Instruktörsutbildaren ska i god 
tid före kursen beställa följande från förbundskansliet:
Deltagarlista med namn, grad, klubb ska upprättas av 
instruktörsutbildaren.
Deltagarlistan skickas i god tid till förbundskansliet för 
beställning av följande:

1. Blanketten ”INSTRUKTÖRER”.
2. Kursintyg från Svenska Ju-jutsuförbundet.
3. Utbildningsbevis från Svenska Ju-jutsuförbundet.
4. Instruktörslicenskort.
5. Utbildningskompendium.

Samtliga deltagare ska fylla i blanketten ”INSTRUK-
TÖRER” Alla rutor ska fyllas i. Instruktörsutbildaren 
ska kontrollera att allt är rätt ifyllt. 

Instruktörslicens, utbildningsbevis och intyg ska under-
teckas av Instruktörsutbildaren och utdelas vid kursens 
slut till de som blir godkända på kursen. Licensens 
giltighetstid är 3 år.  

Redovisning
Efter avslutad utbildning ska instruktörsutbildaren skicka 
följande dokumentation till Svenska Ju-jutsuförbundets 
kansli:

1. Inbjudan.
2. Schema.
3. Deltagarlista, antal deltagare.
4. Blanketten ”INSTRUKTÖRER” på alla deltagare.
5. Deltagarlista på godkända instruktörer.

Instruktörsbestämmelser

Elitinstruktörskurs

Arrangör 
Svenska Ju-jutsuförbundet.

Kursledare 
Följande personer är godkända att genomföra Elitin-
struktörskurser:
 
Hans Greger  10 dan Lidingö JJK
 
Deltagare 
Rätt att deltaga på  Elitinstruktörskurs har den som har 
3:e dan i Ju-jutsu Kai eller högre samt har haft giltig 
A-instruktörslicens i minst tre år. 

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok, katabok, mon-
bok och teknisk instruktörshandledning, dessutom samt-
liga utbildningskompendium samt Ju-jutsupass och gi.

Övrigt
Kursdeltagarna ska ha förbundsmärket på gin samt 
medtaga påk, kniv och pistolattrapp.

Deltagarantal 
12 deltagare rekommenderas, dock minst 4 deltagare.

Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 32 lektionstimmar á 45 minuter, 
dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedagar.

Kursavgift 
Kursavgiften ska vara 2.000 kr per deltagare oavsett 
deltagarantal. Kursavgiften inkluderar kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag  därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    3 x 2.500 kr    = 7.500 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =    800 kr
Totalt  = 8.300 kr
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B-instruktörskurs

Arrangör 
Svenska Ju-jutsuförbundet eller Svenska Ju-jutsuför-
bundet i samarbete med klubbar. Utbildningsansvarig 
avgör var och när kursen ska hållas.

Kursledare 
Följande personer är godkända att genomföra B-in-
struktörskurser:
Hans Greger 10 dan  Lidingö JJK
Anders Bergström   7 dan LinköpingS BK
Tony Hansson   7 dan Uppsala JJK
Stefan Forsman   6 dan Kista JJK

Deltagare 
Rätt att deltaga på  B-instruktörskurs har den som har 
1:a kyu i Ju-jutsu Kai eller högre samt har giltig C-
instruktörslicens.

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok,  och teknisk in-
struktörshandledning, dessutom C- och D-kompendium 
samt ju-jutsupass.

Övrigt
Kursdeltagarna ska ha förbundsmärket på gin samt 
medtaga påk, kniv och pistolattrapp.

Deltagarantal 
15 deltagare rekommenderas, dock minst 8 deltagare.
Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 32 lektionstimmar á 45 minuter, 
3 dagar, dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedagar.

Kursavgift 
Kursavgiften ska vara 2.000 kr per deltagare oavsett  
deltagarantal. Kursavgiften inkluderar kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag  därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    3 x 2.500 kr   =   7.500 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =      800 kr
Totalt     =   8.300 kr

Kompendium	
Instruktörsutbildaren svarar för att B-instruktörskom-
pendium finns tillgängliga för kursen.

A-instruktörskurs

Arrangör 
Svenska Ju-jutsuförbundet.

Kursledare 
Följande personer är godkända att genomföra A-in-
struktörskurser:
 
Hans Greger  10 dan Lidingö JJK
 
Deltagare 
Rätt att deltaga på  A-instruktörskurs har den som har 
1:a dan i Ju-jutsu Kai eller högre samt har giltig B-
instruktörslicens. 

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok, katabok, mon-
bok och teknisk instruktörshandledning, dessutom B-, 
C- och D-kompendium samt ju-jutsupass.

Övrigt
Kursdeltagarna ska ha förbundsmärket på gin samt 
medtaga påk, kniv och pistolattrapp.

Deltagarantal 
12 deltagare rekommenderas, dock minst 8 deltagare.

Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 48 lektionstimmar á 45 minuter, 
5 dagar, dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedagar.

Kursavgift 
Kursavgiften ska vara 3.000 kr per deltagare oavsett 
deltagarantal. Kursavgiften inkluderar kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    5 x 2.500 kr    = 12.500 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =      800 kr
Totalt  = 13.300 kr

Kompendium	
Instruktörsutbildaren svarar för att A-instruktörskom-
pendium finns tillgängliga för kursen.
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C-instruktörskurs

Arrangör   
Svenska Ju-jutsuförbundet eller Svenska Ju-jutsuför-
bundet i samarbete med klubbar. Utbildningsansvarig 
avgör var och när kursen ska hållas.

Kursledare 
Följande personer är godkända att genomföra C-in-
struktörskurser:
Hans Greger 10 dan  Lidingö JJK
Anders Bergström   7 dan LinköpingS BK
Tony Hansson   7 dan Uppsala JJK
Stefan Forsman   6 dan Kista JJK

Deltagare 
Rätt att deltaga på C-instruktörskurs har den som har 
2:a kyu i Ju-jutsu Kai eller högre samt har genomgått 
D-instruktörskurs. 

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok och teknisk 
instruktörshandledning, dessutom D-kompendium samt 
ju-jutsupass.

Övrigt
Kursdeltagarna ska  medtaga påk, kniv och pistolattrapp.

Deltagarantal 
15 deltagare rekommenderas, dock minst 8 deltagare.

Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 32 lektionstimmar á 45 minuter, 
3 dagar, dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedagar.

Kursavgift 
Kursavgiften ska vara 2.000 kr per deltagare oavsett 
deltagarantal. Kursavgiften inkluderar kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag  därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    3 x 2.500 kr   =   7.500 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =      800 kr
Totalt     =   8.300 kr

Kompendium	
Instruktörsutbildaren svarar för att C-instruktörskom-
pendium finns tillgängliga för kursen.

Barninstruktörskurs

Arrangör 
Svenska Ju-jutsuförbundet eller Svenska Ju-jutsuför-
bundet i samarbete med klubbar. Utbildningsansvarig 
avgör var och när kursen ska hållas.

Kursledare 
Följande personer är godkända att genomföra barnin-
struktörskurser:
Johan Halvardson  5 dan Nybro JJK
Tobias Back 3 dan JJ Kai Köping
 
Deltagare 
Rätt att deltaga på barninstruktörskurs har den som 
har 2:a kyu i Ju-jutsu Kai eller högre samt har giltig 
C-instruktörslicens. 

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok, monbok och 
teknisk instruktörshandledning, dessutom C- och D-
kompendium samt ju-jutsupass.

Deltagarantal 
15 deltagare rekommenderas, dock minst 8 deltagare.

Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 20 lektionstimmar á 45 minuter, 2 
dagar, dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedag.

Kursavgift 
Kursavgiften ska vara 1.500 kr per deltagare oavsett 
deltagarantal. Kursavgiften inkluderar kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag  därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    2 x 2.500 kr = 5.000 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =    800 kr
Totalt  = 5.800 kr

Kompendium	
Instruktörsutbildaren svarar för att Barninstruktörskom-
pendium finns tillgängliga för kursen.

Utbildningskompendier
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D-instruktörskurs

Arrangör 
Svenska Ju-jutsuförbundet.
Svenska Ju-jutsuförbundets anslutna klubbar.

Kursledare 
Alla A-instruktörer med giltig A-licens har rätt att  hålla 
D-instruktörskurs.

Deltagare 
Rätt att deltaga på D-instruktörskurs har den som har 4:e 
kyu i Ju-jutsu Kai eller högre. 

Deltagarantal
Arrangören avgör lämpligt antal deltagare.

Tidsåtgång	
Kursen ska innehålla 6,5 lektionstimmar á 45 minuter.
   
Kursavgift 
Kursavgiften fastställs av arrangören. Kursavgiften ska 
inkludera kursmateriel.

Arvode 
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare fastställs av 
arrangören

Kompendium	
Instruktörsutbildaren svarar för inköp av D-instruktörs-
kompendium.

D-diplom	och	kurskort 
Kursledaren ska fylla i ju-jutsupasskortet ”Kurser” med 
datum och D-instruktörskurs samt signatur för de delta-
gare som blir godkända. Kursledaren ska underteckna 
och dela ut D-instruktörsdiplom  till de godkända.

 
 

C-instruktörslicens

Licensuppdateringskurs

Arrangör
Svenska Ju-jutsuförbundet eller Svenska Ju-jutsuför-
bundet i samarbete med klubbar.
Utbildningsansvarig avgör var och när kursen ska hål-
las.

Kursledare
Följande personer är godkända att genomföra licens-
uppdateringskurs
Hans Greger 10 dan  Lidingö JJK
Anders Bergström   7 dan Linköpings BK
Tony Hansson   7 dan Uppsala JJK
Stefan Forsman   6 dan Kista JJK

Deltagare
Rätt att deltaga är C-, B- och A-instruktörer som har en 
utgången licens i max 5 år

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska medtaga systembok, monbok och 
teknisk instruktörshandledning, dessutom alla instruk-
törskompendium samt ju-jutsupass.

Deltagarna ska uppdateras med de senaste utbildnings-
kompendierna

Övrigt
Kursdeltagarna ska medtaga påk, kniv och pistolatt-
rapp

Deltagarantal
12 deltagare rekommenderas, dock minst 8 deltagare.

Tidsåtgång
Kursen ska innehålla 20 lektionstimmar á 45 minuter, 
2 dagar, dessutom tillkommer 0,5 förberedelsedagar.

Kursavgift
Kursavgiften ska vara 1.500 kr per deltagare oavsett 
deltagarantal.

Arvode
Arvodet för godkänd ansvarig föreläsare är 2.500 kr/
dag därutöver tillkommer sociala avgifter.
Föreläsararvode    2 x 2.500 kr = 5.000 kr
Förberedelsearvode 0,5 x 1.600 kr   =    800 kr
Totalt  = 5.800 kr
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LICENSBESTÄMMELSER
Svenska Ju-jutsuförbundet licensierar barn-, C-, B-, A-, 
elit-, förbunds- och riksinstruktörslicenser.  Licenserna 
är kopplade till instruktörsnivån och ger rätt att gradera 
till kyu- eller mongrader inom Ju-jutsu Kai.

C-instruktörslicens

Krav 
2:a kyu och godkänd C-instruktörskurs.

Behörighet 
Examinera till och med 4:e kyu

Giltighet 
Tre år. 

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter godkänt deltagande på 
förbundets licensuppdateringskurser eller efter genom-
gången licenskurs för barninstruktörer. 

Barninstruktörslicens

Krav 
2:a kyu, godkänd C-instruktörskurs och godkänd barn-
instruktörskurs,

Behörighet 
Med 2:a kyu examinera till och med 3:e mon.
Med 1:a kyu examinera till och med 2:a mon.
Med 1:a dan examinera till och med 1:a mon.

Giltighet 
Tre år. 

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter godkänt deltagande 
på förbundets licensuppdateringskurs för instruktörer. 

B-instruktörslicens
Krav 
1:a kyu och godkänd B-instruktörskurs.

Behörighet 
Examinera till och med 3:e kyu

Giltighet 
Tre år. 

Externa kurser

Personligt skydd

Arrangör
Svenska Ju-jutsuförbundet eller Svenska Ju-jutsuför-
bundets medlemsklubbar. 

Kursledare
Av Svenska Ju-jutsuförbundet godkänd instruktör för 
Personligt skydd.

Deltagare
Inga krav.

Kursmaterial
Kursdeltagarna ska erhålla kompendiet Personligt 
skydd samt kursdiplom. Kompendiet kostar 100 kr/st

Deltagarantal
15-20 deltagare rekommenderas.

Tidsåtgång
Kursen ska innehålla 3-4 lektionstimmar á 45 minuter.

Kursavgift
Kursavgiften bestäms av klubben. Rekommendation är 
500 kr/elev.

Arvode 
Arvodet för godkänd föreläsare är enligt överenskom-
melse mellan föreläsare och klubben. Rekommenda-
tion är 315 kr/tim + förberedelse och restid.

Kompendium
Personligt skydd
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Licensuppdatering
 
Vid	utgången	licens	gäller	följande:

*  Har datumet för licensen gått ut så gäller inte rätten 
att gradera längre.

*  Instruktören har möjlighet att gå uppdatering eller 
nästa instruktörssteg med utgången licens i max 2 år.

*  Med utgången licens i mer än 2 år förfaller licensen 
och instruktören ska gå om det utbildningssteg han/
hon senast gått.

*  Licensuppdatering sker vid speciella licensuppdate-
ringskurser.

Riksinstruktörslicens
Krav 
6:e dan.

Behörighet 
Examinera till alla kyu-  mon- och knattegrader. 

Giltighet 
Tills vidare. 

Förlängning 
Kan förlängas efter beslut av förbundsstyrelsen.

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter godkänt deltagande på 
förbundets licensuppdateringskurser. 

A-instruktörslicens
Krav 
1:a dan och godkänd A-instruktörskurs.

Behörighet 
Med 1:a dan examinera till och med 2:a kyu.
Med 2:a dan examinera till och med 1:a kyu.

Giltighet 
Tre år. 

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter godkänt deltagande på 
förbundets licensuppdateringskurser.

Elitinstruktörslicens
Krav 
3:e dan och godkänd Elitinstruktörskurs.

Behörighet 
Examinera till och med 1:a kyu.

Giltighet 
Tre år. 

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter godkänt deltagande på 
förbundets repetitionskurs för elitinstruktörer.

Förbundsinstruktörslicens
Krav 
4:e dan.

Behörighet 
Examinera till alla kyu-  mon- och knattegrader. 

Giltighet 
Tre år. 

Förlängning 
Kan förlängas i max tre år efter beslut av förbunds-
styrelsen.



–  27 –

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Svenska Ju-jutsuförbundets
verksamhetsidé 28

STADGAR

Kap.	1			Allmänna	bestämmelser
§ 1. Uppgift 28
§ 2. Omfattning 28
§ 3. Beslutande organ 28
§ 4. Verksamhet 28
§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår 28
§ 6. Hedersledamot och ständig ledamot 28
§ 7. Stadgetolkning 28
§ 8. Förslag till stadgeändring 28
§ 9. Beslutsmässighet i stadgefrågor 28

Kap.	2	 Förbundsmöte 
§ 10. Tidpunkt och kallelse 28
§ 11. Extra förbundsmöte 28
§ 12. Rösträtt 29
§ 13. Omröstning, beslut 29
§ 14. Ärenden 29
§ 15. Valbarhet 30
§ 16. Förslag till ärenden 30

Kap.	3			Förbundsstyrelsen 
§ 17. Arbetsår 30
§ 18. Styrelsens sammansättning 30
§ 19. Adjungerade ledamöter 30
§ 20. Kommittéer m.m. 30
§ 21. Uppgiftsfördelning 30
§ 22. Kallelse 30
§ 23. Beslutsmässighet 30
§ 24. Uppgifter 30

Kap.	4	 Revision 
§ 25. Revisor 31
§ 26. Uppgifter 31

Kap.	5	 Föreningar 
§ 27. Stadgar 31

§ 28. Inval 31
§ 29. Utträde, uteslutning 31
§ 30. Skyldigheter 32

Kap.	6		 Bestraffningsärenden  
§ 31. Bestämmelser 32

Kap.	7			Etiska	normer 
§ 32. Syfte 32
§ 33. Tillämpningsområden 32
§ 34. Ansvar 32
§ 35. Instruktion och träning 32
§ 36. Tävling 33
§ 37. Marknadsföring 33
§ 38. Tillsyn och efterlevnad 33

Dessa stadgar fastställdes på Svenska Ju-jutsuförbundets 
årsmöte den 20 mars 1999.

Reviderade vid årsmötet 2003-03-15
Reviderade vid årsmötet 2004-03-07
Reviderade vid årsmötet 2010-03-14
Reviderade vid årsmötet 2011-03-13
Reviderade vid årsmötet 2012-04-08

Förbundsstadgar



– 28 –

SVENSKA 
JU-JUTSUFÖRBUNDET

Bildat 1991

Svenska Ju-jutsuförbundets verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva ju-jutsu så att den utvecklar 
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
och kulturellt. Därför vill vi utforma vår ju-jutsu så att:

* den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till 
form och innehåll

* alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, 
nationalitet, fysiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven ju-jutsuverksamhet

* den ger upplevelser och skapar kontakt mellan 
människor ur olika samhällsgrupperingar 

* de som deltar får vara med och bestämma om och 
ta ansvar för sin verksamhet

* den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social 
gemenskap.

STADGAR

Kap.	1	Allmänna	bestämmelser

§	1			Uppgift
Svenska Ju-jutsuförbundet, nedan benämnt förbundet, 
har till uppgift att administrera och befrämja stilen Ju-
jutsu Kai i Sverige

§ 2   Omfattning
Förbundet består av de föreningar som  upptagits som 
medlemmar av förbundet.

§ 3   Beslutande organ
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet och 
extra förbundsmötet. Då förbundsmötet icke är samlat, 
är förbundsstyrelsen beslutande organ.

§ 4   Verksamhet
Förbundet har som ändamål att bedriva ju-jutsu. 
Förbundets verksamhet regleras genom dessa stadgar,  
samt övriga bestämmelser, fastställda av förbundsmöte 
eller av förbundsstyrelsen eller av förbundsmötet eller 
förbundsstyrelsen utsett organ.

§	5			Verksamhets-	och	räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskaps- år omfattar 
tiden 1 januari t.o.m. 31 december samma år.

§	6	 	Hedersledamot	och	ständig	ledamot
Förbundet kan till hedersledamot eller ständig ledamot 
i styrelsen kalla enskild person i förbundet som på ett 
utomordentligt sätt främjat förbundets syften. Sådan 
person utses vid förbundsmöte.

§ 7   Stadgetolkning
Förbundets verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I 
händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning eller 
om fall som skulle förekomma, vilka ej varit förutsedda 
i stadgarna, hänskjutes frågan till nästa förbundsmöte. I 
brådskande fall får frågan avgöras av förbundsstyrelsen.

§	8			Förslag	till	stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna eller förbundets 
upplösning ska lämnas skriftligen enligt § 16, samt 
avgöras enligt bestämmelserna i § 9.

§	9			Beslutsmässighet	i	stadgefrågor
För bifall till stadgeändring fordras  beslut av 
förbundsmötet med minst 2/3 av antalet angivna röster.

För förbundets upplösning fordras beslut härom med 
minst 2/3 av angivna röster vid sluten votering vid två 
på varandra följande ordinarie förbundsmöten, hållna 
med minst ett års mellanrum. Beslut om upplösning ska 
även innehålla föreskrifter om användning av förbundets 
tillgångar för idrottsliga ändamål.

Kap.	2			Förbundsmöte

§	10			Tidpunkt	och	kallelse
Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. 
Ordinarie förbundsmöte hålles årligen senast den 30/4 
på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kallelse till förbundsmötet utfärdas av förbundsstyrelsen 
och utsändes till medlemsklubbarna senast 30 dagar före 
mötet. I rätt tid inkomna motioner, styrelsens yttrande 
med anledning av dessa, samt propositioner ska finnas 
tillgänglig på förbundets hemsida och via epost till 
klubbarna senast 30 dagar före mötet.

Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsbe-
rättelse, röstlängd samt valberedningens förslag ska 
finnas tillgänglig på förbundets hemsida och via epost 
till klubbarna senast 14 dagar före mötet.

§ 11   Extra förbundsmöte
Förbundsstyrelsen kan, då den finner det erforderligt, 
sammankalla extra förbundsmöte. Vid sådant möte får 
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endast i föredragningslistan upptagna ärenden behandlas 
för avgörande.
Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra 
förbundsmöte när förbundets revisorer gemensamt, med 
motivering skriftligen kräver det, eller när det skriftligen 
begärs av minst 1/3 av förbundets föreningar som haft 
rösträtt enligt den röstlängd som gällde vid föregående 
förbundsmöte.

Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas av 
förbundsstyrelsen och utsändes till medlemsklubbarna 
senast 14 dagar före mötet. Föredragningslista utsändes 
till samtliga medlemsföreningar via e-post och läggs ut 
på förbundets hemsida senast 7 dagar före mötet.

§ 12   Rösträtt
Rösträtt vid förbundsårsmöte utövas av till förbundet 
anslutna föreningar. För rösträtt ska förening ha uppfyllt 
sina åligganden enligt § 30.

Varje röstberättigad förening har en röst för varje påbörjat 
100-tal medlemmar, dock högst 4 röster. Antalet röster 
baseras på föreningens totala antal medlemmar året innan.

Förening ska representeras av därtill befullmäktigat 
ombud. Ombud ska vara medlem i en till förbundet 
ansluten förening, som fullgjort sina skyldigheter 
enligt § 30. Ombud får ha högst 2 fullmakter. Ordinarie 
förbundsstyrelseledamot får inte vara ombud.

§ 13   Omröstning, beslut
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter 
omröstning. Omröstning sker öppet, dock ska omröstning 
vid personval ske med slutna sedlar. Alla frågor 
utom sådana som rör stadgeändring eller förbundets 
upplösande avgörs genom enkel majoritet. Vid lika 
röstetal ska lotten avgöra.

Frågor av ekonomisk natur, om stadgeändring 
och förbundets upplösning får icke företagas till 
avgörande med mindre än att de finns upptagna på 
föredragningslistan.
För ändringar av föredragningslista kräves 2/3 majoritet.

Förbundsmötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade ombud som deltager i mötet enligt 
röstlängden.

§ 14   Ärenden
Vid ordinarie förbundsmöte ska följande ärende finnas 
på föredragningslistan:

1. Mötets öppnande.

2.  Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av 
röstlängd för mötet.

3. Fråga om huruvida mötet är behörigen utlyst.

4. Val av ordförande till mötet.

5. Val av sekreterare vid mötet.

6.  Val av två justeringsmän att jämte mötesordföran-
  den justera mötets protokoll, samt val av två 

rösträknare.

7. Godkännande av dagordningen.

8. Föredragande av verksamhetsberättelse.

9. Föredragande av förvaltningsberättelse.

10. Revisorernas berättelse.

11.  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens 
förvaltning under sistförflutet räkenskapsår.

12.  Fastställande av avgifter för nästkommande 
verksamhetsår.

13.  Fastställande av arbetsplan för innevarande 
verksamhetsår.

14. Fastställande av eventuella extra avgifter.

15.  Fasts tä l lande av budget  för  innevarande  
verksamhetsår.

16.  Behandling av ärenden, som förbundsstyrelsen 
föreslår förbundsmötet (propositioner).

17.  Motioner som i stadgeenlig tid (enligt § 16 inkommit 
till förbundsstyrelsen.

18. Val av ordförande i förbundet för en tid av två år. *

19.  Val av vice ordförande i förbundet för en tid av två 
år. *

20. Val av kassör i förbundet för en tid av två år. *

21. Val av sekreterare i förbundet för en tid av två år. *

22.  Val  av förbundsstyrelsens ledamot 1 för en tid av 
två år. *

23.  Val  av förbundsstyrelsens ledamot 2 för en tid av 
två år. *

24  Val  av förbundsstyrelsens ledamot 3 för en tid av 
två år. *



– 30 –

25.  Val av två revisorer varav en ska vara auktoriserad 
revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

26.  Val av sammankallande i valberedningen samt två 
övriga ledamöter för en tid av ett år. Antalet övriga 
ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen.

27. Mötets avslutande.

* Förbundsstyrelsens ordförande,  sekreterare och 
ledamöter 1 och 2 väljs ojämna år, vice ordförande, 
kassör och ledamot 3 väljs jämna år.

§ 15   Valbarhet
Valbar till förbundsstyrelsen är endast person som  är 
medlem i en i förbundet ingående förening, och har 
fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen och 
förbundet enligt dessa stadgar.
Tjänsteman inom förbundet får ej väljas till revisor inom 
förbundet. Ledamot i förbundsstyrelsen eller av förbunds- 
styrelsen utsedd funktionär  är icke valbar som revisor.

§	 16	 Förslag	 till	 ärenden	 att	 behandlas	 vid	
förbundsmötet
Förslag till ärenden att behandlas vid ordinarie 
förbundsmöte (motioner) ska  skriftligen ha inkommit 
till förbundsstyrelsen senast den 31 december.

Rätt att motionera har förening  tillhörande förbundet.

Kap.	3			Förbundsstyrelsen

§	17			Arbetsår
Förbundsstyrelsen är, då förbundsmötet inte är samlat, 
Förbundets beslutande organ. Styrelsens arbetsår 
omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie 
förbundsårsmöten.

§	18			Styrelsens	sammansättning
Förbundsstyrelsen sammansätts av
förbundsordförande, viceförbundsord- 
förande, förbundskassör, förbundssekre-terare, samt 
tre ledamöter.

§ 19   Adjungerade ledamöter
Förbundsstyrelsen äger rätt att vid behov adjungera 
enskild person.

§ 20   Kommittéer m.m.
Vid behov kan förbundsstyrelsen tillsätta kommittéer, 
områdesansvariga och projektansvariga för speciella 
ändamål.

§	21		Uppgiftsfördelning
Förbundsstyrelsen utser vid behov ytterligare 

funktionärer. Ordföranden fördelar arbetsuppgifterna 
inom förbundsstyrelsen.

§ 22   Kallelse
Styrelsen bör sammanträda minst tre gånger årligen efter 
kallelse, som ska tillsändas samtliga ledamöter senast 
en vecka före respektive möte.

§ 23   Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats 
och då minst halva antalet ledamöter är närvarande.  
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger 
ordföranden utslagsröst.

Rösträtt får icke utövas medelst fullmakt och ej heller 
av hedersledamot, ständig ledamot eller adjungerad 
ledamot. Dessa har yttrande- och förslagsrätt, men ej 
rösträtt.

Om ordföranden finner erforderligt, kan brådskande 
ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller via 
telefonbeslut. Beslut i sådant ärende ska rapporteras vid 
närmast följande förbundsstyrelsemöte.

§	24			Uppgifter
Förbundsstyrelsen ska bland annat:

1. Verkställa förbundsmötets beslut.

2.  Utgöra ett sammanhållande och impulsgivande 
organ inom Svenska Ju-jutsuförbundet och härför 
hålla sig väl underrättad om den verksamhet som 
bedrivs av kommittéer och föreningar.

3.  Ha överinseende över alla i förbundet förekommande 
graderingar samt godkänna erforderliga 
bestämmelser.

4. Ansvara för och leda kansliets arbete.

5.  Pröva och avgöra frågor om upptagning av 
nya föreningar, samt uteslutning och utträde av 
föreningar ur förbundet.

6.  Handha och ansvara för förbundets tillgångar, 
förelägga förbundsmötet ekonomisk plan för 
verksamhetsåret, samt att upprätta Förbundets 
budget. 

7.  Verkställa en rättvis och lämplig fördelning av medel 
som ställts till förbundets förfogande.

8.  Lämna kommittéerna, områdes- ansvariga 
och projektledare information om beräknad 
medeltillgång.
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9. Bestämma tid och plats för förbundsmötet.

10.  Upprätta röstlängder för förbunds- mötet samt göra 
lämpliga förberedelser för mötet.

11.  Upprätta och i god tid före årsmötet hålla 
verksamhets- och förvaltningsberättelser jämte 
sammanträdesprotokoll, samt räkenskaper med 
tillhörande handlingar tillgängliga för revision. 
Handlingarna ska senast 40 dagar före årsmötet 
lämnas till revisorerna.

12. Föreslå förbundsavgift enligt § 14 pkt 12.

13.  Framlägga arbetsplan för innevarande arbetsår enligt 
§ 14 pkt 13.

14.  Till förbundet enligt § 6 framlägga eventuella förslag 
till hedersledamot i förbundet eller ständig ledamot 
i styrelsen.

15.  Besluta om utdelning av förbundets förtjänsttecken 
och förtjänstmedaljer.

16.  Granska och  godkänna  medlems- föreningarnas  
antagna stadgar.

17.  Föra protokoll och register samt sköta löpande 
ärenden i övrigt.

18.  Föra register över anslutna föreningar  och 
licensierade instruktörer.

Kap.	4			Revision

§ 25   Revisorer
Förbundsstyrelsens  räkenskaper och förvaltning 
granskas årligen av två revisorer.

§	26			Uppgifter
Revisorerna ska senast 21 dagar före ordinarie 
förbundsmöte efter verkställd revision ti l l 
förbundsstyrelsen överlämna sin berättelse jämte de 
från styrelsen för revision mottagna handlingarna.

Kap.	5			Föreningar

§ 27   Stadgar
Utan av Förbundet godkända stadgar kan förening ej 
inväljas i Förbundet.

§	28			Inval
Förening kan efter skriftlig ansökan till Förbundet 

upptagas som medlem om nedanstående villkor är 
uppfyllda. Dessa är:

*  att ansökan är gjord på av förbundet fastställt 
formulär och åtföljes av för- eningens antagna 
stadgar.

*  att föreningen bedriver Ju-jutsu i enlighet med 
förbundets definition och bestämmelser.

*  att föreningens namn inte är olämpligt eller kan 
förväxlas med till Förbundet redan ansluten förening.

*  att föreningen betalt den av Förbundet fastställda 
medlemsavgiften.

*  att föreningen ska ha av förbunds- styrelsen godkänd  
instruktör.

*  att föreningen har minst 10 betalande medlemmar. 
För ny förening gäller minst 10 medlemmar året 
efter inval i förbundet.

Förbundet äger rätt att vid prövning av medlemsansökan 
besluta att medlemskap ska beviljas på prov, dock under 
längst ett år. Förening ska under prövotiden lämna de 
upplysningar och medverka till den insyn i föreningen 
som erfordras för bedömning av föreningens medlemskap 
i förbundet. Efter beslutad prövotid ska förbundsstyrelsen 
fatta beslut om fortsatt medlemskap ska beviljas eller inte.

Beslut om nekat medlemskap kan ej överklagas.

§ 29   Utträde, uteslutning
Förening som önskar utträda ur förbundet, ska göra 
skriftlig anmälan om detta till förbundet. Utan att sådan 
anmälan föreligger kan föreningen uteslutas, om den 
trots påminnelser:

*  underlåtit att senast den 15/2 varje år till Förbundet 
erlägga fastställda avgifter.

*  underlåtit att senast den 15/2 varje år till förbundet 
insända årsrapportering.

* saknar av förbundsstyrelse godkänd instruktör.

*  bedriver sådan verksamhet, som uppenbarligen 
skadat eller kan skada Ju-jutsuns anseende i 
samhället eller som strider mot i Kap. 8 angivna 
etiska normer.

*  eller i övrigt underlåter att följa vad som föreskrivs 
i dessa stadgar.

Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och 
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ska med angivande av skälen delges föreningen inom två 
veckor efter det att föreningen beretts tillfälle att yttra 
sig över de anförda grunderna för uteslutning. Beslutet 
kan ej överklagas.

§ 30   Skyldigheter
Föreningen ska:
*  följa dessa stadgar samt förbundets övriga 

bestämmelser.

*  Varje år erlägga av förbundsmötet fastställda 
avgifter. Detta gäller även tidigare års eventuella 
obetalda avgifter. Avgiften ska vara bokfört på 
förbundet konto senast den 15 februari  

*  Varje år rapportera det totala antalet medlemmar 
föreningen hade året innan, uppdelat mellan pojkar/
män och flickor/kvinnor med åldersfördelning 14 
år och uppåt samt under 14 år. Rapporten ska vara 
förbundet tillhanda senast den 15 februari.

*  på begäran utlämna sina räkenskaper och övriga 
handlingar till förbundsstyrelsen för granskning,

*  föra kassabok, och/eller löpande bokföring samt 
medlemsförteckning. 

*  hålla årsmöte och på detta, efter verkställd revision, 
besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Underlåtenhet att uppfylla dessa förpliktelser medför 
att klubben ej har rösträtt vid årsmöten inom Förbundet 
under verksamhetsår.

Kap.	6			Bestraffningsärenden

§ 31  Bestämmelser
Förening som underlåtit att följa dessa stadgar eller andra 
av förbundet beslutade bestämmelser kan uteslutas ur 
förbundet. Beslut härom fattas av förbundsstyrelsen.

Kap.	7			Etiska	normer

§ 32  Syfte
Dessa normer avser att skapa förståelse och respekt för de 
etiska riktlinjer, som ska ligga till grund för all utövning 
av ju-jutsu inom förbundet. Allt utövande av ju-jutsu ska 
ske i en anda av gott samförstånd och respekt mellan 
deltagarna. Normerna utgör därjämte ett led i den sociala 
och moraliska fostran, som är ett av idrottsrörelsens 
grundläggande ideal och avser att bidraga till kampen 
mot våld inom och utom idrotten.

§	33			Tillämpningsområden
Reglerna gäller för samtliga utövare, instruktörer och 
ledare i förbundet.

Vid anlitande av utländska instruktörer, vars värderingar 
och tekniker avviker från de svenska normerna ska dessa 
instruktörer upplysas om vad som gäller för svenska 
förhållanden och ska i undervisning och instruktion hålla 
sig inom ramen för de gällande reglerna.

§ 34   Ansvar
Förening ska ha av förbundsstyrelsen godkänd  instruktör.

Instruktörer och ledare bär ansvaret för att instruktion, 
träning och övrig utbildning sker i enlighet med 
förbundets regler och normer.

Det är varje instruktörs och ledares skyldighet att följa 
utvecklingen inom Ju-jutsu, att med uppmärksamhet 
och fasthet se till att utövarna följer idrottens regler 
och normer. Brott mot dessa ska omedelbart påtalas, 
så att den enskilde utövaren erhåller klara direktiv om 
gällande regler.

Varje instruktör och ledare, som undervisar i självförsvar 
har skyldighet att informera om gällande rätt till nödvärn 
enligt brottsbalken.

§ 35   Instruktion och träning
Instruktörer och ledare ska i sin utbildning sträva efter 
att följa de framsteg som sker inom idrottslig forskning 
och utveckling.
Instruktören/ledaren ska vara ett föredöme inom Ju-jutsu 
och lära eleverna ett sportsligt uppträdande såväl inom 
som utom träningslokalen.

Vid undervisning ska instruktören:

*  lära ut enbart tekniker och grepp som är godtagbara 
enligt förbundets normer inom ju-jutsu.

*  noggrant välja de tekniker och grepp som är 
anpassade till elevernas färdighet, ålder och 
utveckling.

*  ge utövaren god kunskap i de i förbunds- 
bestämmelserna beskrivna etikettreglerna.

Instruktören	får	inte:

*  undervisa i av förbundet ej godtagbara tekniker eller 
i användning av otillåtna redskap. 

*  använda förråande eller nedsättande metoder, 
tekniker eller språk.

* utöva eller lära ut i övrigt olämpliga tekniker.



–  33 –

*  tala nedsättande om eller på annat sätt förringa andra 
budoarter och sporter.

*  uppträda på ett sådant sätt att ju-jutsuns anseende 
och goda rykte skadas.

§	36			Tävling
Vid tävling ska gällande tävlingsregler noggrant följas.

§ 37   Marknadsföring
All marknadsföring, inklusive uppvisning av Ju-jutsu, 
ska vara vederhäftig, saklig och sanningsenlig.

Alla ska vid marknadsföring av ju-jutsu  iakttaga god 
sportslig sed och vid kontakt med allmänhet, myndighet 
och massmedia främja ju-jutsuns anseende och goda 
rykte.

§	38			Tillsyn	och	efterlevnad
Det åligger förbundsstyrelsen och dess tillsatta 
funktionärer samt föreningsstyrelserna att övervaka att 
dessa regler följes.

Revidering
Dessa stadgar är reviderade enligt beslut på Svenska 
Ju-jutsuförbundets årsmöte den 8/4 2012.
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Systemböcker
Svenska Ju-jutsuförbundets systemböcker för vuxna och barn. 

Systembok för vux-
na. 424 sidor A5. 
Tråd- och spiral-
bunden.

Systembok för barn. 
162  sidor A5. Tråd- 
och spiralbunden.

Katabok för vuxna. 
86 sidor A5. Spiral-
bunden.

Teknisk instruktörs-
handledningsbok  för  
vuxna. 162 sidor A5. 
Trådbunden.

Styrelser, trycksa-
ker m.m. A5 162 
sidor spiralbunden.

Instruktörskurser. 
A5 242 sidor spiral-
bunden.

Påsk- och sommar-
läger. A5 126 sidor 
spiralbunden.

Dangraderade. A5 
114 sidor spiral-
bunden.

Stilchefen Han Gre-
gers ju-jutsu. A5 
214 sidor spiral-
bunden.

Träningsboken. A5 
28 sidor rygghäf-
tad.

Träningsboken

Jubileumsböcker

Jubileumsskrift. A5 
112 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2009 Årsbok 2010

Årsbok 2009. A5 96 
sidor spiralbunden.

Årsbok 2010. A5 
108 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2011. A5 
100 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2011

Årsbok 2012. A5 
148 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2012
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Årsbok 2013. A5 
150 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2013

D-instruktörskompendi-
um. 28 sidor i format A4.

C-instruktörskompendi-
um. 52 sidor i format A4.

B-instruktörskompendi-
um. 44 sidor i format A4.

A-instruktösrkompendi-
um. 32 sidor i format A4.

Barninstruktörskompen-
dium. 36 sidor i format A4.

Utbildningskompendier
Svenska Ju-jutsuförbundets utbildningskompendier i fyra steg D-, C-, B-, A- nivå samt 
barninstruktörskompendium.
Externa kurskompendier Personligt skydd, Våldets psykologi och Teknikbedömning.

Personligt skydd. 28 sidor 
i format A4.

Våldets psykologi. 
32 sidor i format A4.

Teknikbedömning. 
48 sidor i format A4.

Årsbok 2014. A5 
140 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2014

Årsbok 2015. A5 
108 sidor spiral-
bunden.

Årsbok 2015 Årsbok 2015

Årsbok 2016. A5 
80  sidor spiralbun-
den.
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Svenska Ju-jutsuförbundet bildades 1991
Stilen Ju-jutsu Kai startade 1970


