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VERKSAMHETSPLAN 2013 
 

Ungdomsåret 2013 

Under 2013 vill Svenska Aikidoförbundet fokusera 
extra på landets unga utövare som är svensk aikidos 
framtid. Antalet unga tränande är en indikator över hur 
väl svensk aikido utvecklas. Den satsning som 
Svenska Aikidoförbundet startade 2012 fortsätter 2013 
genom ett antal aktiviteter: 

 Arrangera ett särskilt ungdomsläger på hösten 2013. 

 Låta unga utövare och ledare utgöra Svenska Aikidouppvisningen 2013. 

 Genomföra intervjuer med unga utövare och ledare. 

 Använda webbplatsen och Facebook som kanal för intervjuer, uppvisningen och lägret. 

Graderingskommittén 

Förbundsstyrelsen utser, i enlighet med Aikikais internationella reglemente, en 
graderingskommitté. 

Under 2013 ska kommittén förutom sina ordinarie uppgifter: 

 Tillsammans med utbildningsansvarig anordna fukushidoin- och shidoinutbildning. 

 Revidera innehållet på kommitténs webbsidor. 

 Återinföra och publicera vägledning för barngraderingar. 

Utbildning 

En viktig faktor som är förutsättningsskapande för gott instruktörsskap, god klubbledning och 
klubbadministration är utbildning. Det finns en rad utbildningsmöjligheter och under 2013 
kommer förbundet att: 

 Tillse att uppdatera och utveckla referenser till kurser och användbar information på 
förbundets webbplats. 

 Följa SB&K:s arbete med de gemensamma kurserna. 

 Med graderingskommittén som utbildare genomföra Fukushidoin- och Shidoinutbildning. 

 Om möjligt skapa en kontakt med SISU idrottsutbildarna på förbundsnivå. 
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Jämställdhet 

Under 2013 vill förbundet fortsätta att sträva för jämställdhet inom svensk aikido genom 
nedanstående punkter: 

 Fylla på webbplatsen med exempel på väl genomförda arbeten inom jämställdhet. 

 Landsätta arbetet med 4R-metoden. Skapa ett pilotprojekt tillsammans med intresserad 
klubb. 

 Använda Facebook som kanal för att fortsätta belysa kvinnliga instruktörer som håller läger 
på nationell nivå. 

Jämställdhetsarbete är inte bara en rättvisefråga utan svensk aikido kommer att bli bättre av 
att den blir jämställd. 

Internationellt 

Förbundet ska under 2013 representeras vid de internationella evenemang som anses 
relevanta. 

Just 2013 är det SportAccord World Combat Games 18-26 oktober i St Peterburg och 
förbundet avser om möjlighet ges att vara representerade med deltagare i IAF:s 
uppvisningstrupp. 

Sverigeläger 2014 

År 2014 är det dags för nästa Sverigeläger då vi återigen samlas för att träna, umgås och fira 
vår aikidogemenskap i Sverige. För Sverigelägret 2014 ska värd utses, projektplanering med 
aktiviteter och instruktörslista detaljeras. 

Svenska Aikidouppvisningen 2013 

Redan 2010 hade förbundsstyrelsen i uppdrag att framverka ramar för ett årligt återkommande 
evenemang med aikidouppvisning som huvudnummer. Syftet med evenemanget är att kunna 
erbjuda ett tillfälle då aikido kan visas, marknadsföras och kunskapsbildas kring.  

Under 2013 ska evenemanget vara en del av Ungdomslägret och precis som med 
ungdomslägret så är det unga utövare och ledare tillsammans med nationella 
uppvisningstruppens yngre medlemmar som ska stå i centrum och bära uppvisningen. 

Webbplatsen 

Webbplatsen kommer att vidareutvecklas och förbättras – speciellt fliken VERKTYG som 
förhoppningsvis ska växa till sig rejält. Det kommer att bli lättare att uppdatera uppgifter i vårt 
KALENDARIUM.  

Klubbarnas kontaktuppgifter är tänkta att uppdateras via ett formulär på vår webbplats och 
momentet att anmäla till SB&K:s kansli blir då obehövligt – det vidarebefordras per automatik. 
Systemändringen innebär att fliken KLUBBAR kan komma att innehålla mer och dessutom 
aikidospecifik information, vilket är särskilt viktigt för flersektionsklubbar. Genom tätare propåer 
till klubbarna kan aktualiteten i klubbuppgifterna förbättras. 



 SVENSKA    
 AIKIDOFÖRBUNDET 
 

Verksamhetsplan 2013     Sida 3 av 3 

Public relations 

Inom området Public relations samlas 2013 ett antal aktiviteter som är förutsättningsskapande 
och relationsbyggande för förbundet och medlemsklubbarna. 

Informationsutskick per e-post – AikidoNytt – används då förbundet vill förmedla något 
speciellt till klubbarna. 

Förbundet startar under 2013 en webbshop med profilprodukter. Urvalet av produkter omfattar 
såväl kläder som andra artiklar. Det blir möjligt att själv designa sina produkter utifrån ett antal 
motiv – främst förbundets logo. Tjänsten tillhandahålls av en extern leverantör som tillverkar 
och levererar profilprodukterna på enskild beställning. 

Även klubbar som är intresserade kan välja att nyttja tjänsten med profilprodukter genom att 
anmäla klubbens logo till förbundet.  

Nationella uppvisningstruppen 

Lejonparten av marknadsföringen av aikido i Sverige på lokal nivå sker genom alla 
engagerade instruktörers och klubbledares försorg. För att bereda möjlighet för svensk aikido 
att på nationell nivå kunna synas och locka ny publik har förbundet satsat på en nationell 
uppvisningstrupp. Då kostnaderna för denna är påtagliga och extern extra finansiering inte i 
dagsläget föreligger begränsas ambitionsnivån för truppen 2013. 

Detta sker under 2013: 

 Den nationella uppvisningstruppen ska delta vid SportAccord World Combat Games. 

 Yngre representanter ur den nationella uppvisningstruppen delta vid Svenska 
Aikidouppvisningen 2013. 

Projektbidrag 

Under 2013 kommer förbundet att fortsätta på den utstakade vägen att understödja klubbar 
som arrangerar projekt som är för aikidokollektivet som helhet av särskild vikt eller intresse. 
Projektbidrag är numera den sammanfattande beteckningen för bidrag som kan sökas på 
webbplatsen med ett förenklat ansökningsförfarande. Bidraget kan även sökas som garanti för 
förlusttäckning. 

 


