
Verksamhetsberättelse 2021 
Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt 5 väst 

  
Under året 2021 så har likt 2020 verksamheten starkt präglats av pandemin. Kampsporten 
har drabbats hårt av att möjligheterna till normal verksamhet har inskränkts och ibland varit 
helt omöjlig. Aktiviteten har varit mindre än hälften av den som varit före pandemin.  
Men vi kampsportare är vana vid att ibland bli golvade men att alltid resa oss och komma 
igen starkare och bättre till nästa fight och det kommer vi göra även denna gång.  
Vår känsla är att vi nått finalen för Corona och att 2022 blir året då vi reser oss igen. Det är 
vår förhoppning att vi i SB&K väst ska vara med och stödja och bidra till detta! 
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Möten 
Styrelsen har under året haft tio styrelsemöten.  
Protokoll för styrelsemötena finns på hemsidan. 

Medlemsavgiften för Svenska Budo & Kampsportsförbundet Distrikt Väst har varit oförändrad 
under många år med en fast avgift på 800 kr per förening och en rörlig avgift om 10 kr per medlem.  

Administrativa funktioner 
Anställd kanslist och samordnare Catarina “Cattis” Johansson.  

Samordnaren har arbetat med förbundets löpande administration, erbjudit service för 
medlemsföreningarna, arrangerat utbildningar samt aktivt arbetat med utveckling av distriktet på 
flera plan. Kontoret finns i samordnarens bostad i Alingsås.  



Hemsidan 
Under 2021 så fick förbundet en ny hemsida. Den har bl a fått ett digitalt system för 
bidragsansökningar för att göra det enklare för ansökande föreningar och hanteringen centralt. 
Hemsida är under utveckling och ska anpassas för att vara ett bra stöd för våra medlemmar. 

Utrustning för utlåning 
Vi har under året sett över och kompletterat det material och utrustning som finns till för utlåning för 
att underlätta arrangemang som våra medlemsföreningar gör. Målet är att det ska finnas material 
för läger, uppvisningar, expo och tävlingar. 

Under året har vi utökat kapaciteten för utomhus arrangemang med ett flertal tält. Där finns bl a ett 
rött och ett blått tält som kan användas vid tävlingsarrangemang. Övriga tält är vita eller 
svarta.Tillsammans med vår pusselbitsmatta på drygt 250kvm så gör det att vi kan värdesäkra 
event på ett bättre sätt än tidigare. Mattan är dock sliten och ska kompletteras under 2022. 

En ny komplett tävlingsmatta med tatami har anskaffats och använts under bl a sommarlägret i 
Varberg och SM i BJJ. Den har en gul tävlingsytan (64kvm)och blå säkerhetszon (80kvm) och får 
endast användas inomhus. Prispall, våg och annan tävlingsutrustning håller på att anskaffas. 
Dessutom har vi nu 10 beachflaggor som kan användas både inomhus som utomhus.  

  
Verksamhet 
Distriktet har där det varit möjligt deltagit och stöttat verksamheten. Det har varit en del läger och 
uppvisningar samt några tävlingar t ex SM i BJJ. 

Vi hade stora planer för 2021 med deltagande i stora evenemang för att ge möjlighet för våra 
föreningar att exponera våra kampidrotter men tyvärr har de ställts in. Vi har dock investerat i 
material som vi hoppas kommer till bra nytta under kommande år. 

Styrelsen var representerad på RF:s SDF-konferens i Helsingborg. Där blev det tydligt att vi 
tillsammans med andra SDF måste samarbeta för att öka möjligheterna för våra föreningar inom 
distriktet. Vi har tillsammans med RF/SISU även deltagit för att påverka de styrdokument som finns 
i Västra götaland. I dessa tider är det extra viktigt att vara med och påverka samhället och öka våra 
möjligheter för idrotten att vara en central del för folkhälsa och demokrati. 

I samband med förra årsmötet påbörjades det nya föreningsregistret för att bättre kunna känna 
våra medlemsföreningar. Uppstartsbidraget var en start på detta och där ett femtiotal föreningar 
deltog. En fortsättning av detta kommer under 2022. 



Utbildning 
De flesta utbildningar har pga Covid-19 varit digitala både via SISU och SB&K. Detta har 
förmedlats via hemsidan och info via sociala medier. 

När det gäller egna utbildningstillfällen så har vi centralt inte kunna vara så aktiva som vi velat. 
Dock har det skett en del fortbildningar där bl a vår kanslist Cattis Johansson har  deltagit i en 
kanslistkurs, ordföranden har gått tränarutbildning 1 & 2 och andra i styrelsen har deltagit i forum 
mm som arrangerats av RF/SISU och SB&K. 

En utbildningsplattform för fysisk rörelseutveckling är under utveckling tillsammans med Westfight. 
Andra utbildningsplaner har också diskuterats och förhoppningsvis kan några av dessa förverkligas 
under 2022. 

Bidrag 
Förbundet vill stödja verksamheten inom distriktet på olika sätt. Bidrag är det mest påtagliga.  
Det finns fem kategorier man kan söka bidrag för upp till 5000kr/kategori;  
Föreningsutveckling, Läger, Tävling, Uppvisning/examinering och Material. 
                      
Under det gångna året beviljades (och utbetalades) följande bidrag: 

IF Capoeira CVM 5.000:- i uppvisningsbidrag 
Internationella Kampkonstskolan 5.000:- i materialbidrag 
IF Capoeria CVM 5.000:- i materialbidrag 
Sjuhärads Fäktskola 5.000:- i materialbidrag 
Nak Muay Varberg 5.000:- i materialbidrag 
Göteborg Shaolin 5.000:- i materialbidrag 
Riai Aikido Dojo 5.000:- i uppvisnings/materialbidrag 
Riai AIkido Dojo 5.000:- i lägerbidrag 
Nak Muay Varberg 4.315:- i materialbidrag 
Capoeira Sem Fronteiras 4.984:- i materialbidrag 
Capoeria Sem Fronteiras 4.542:50 i lägerbidrag 
Capoeira Sem Fronteiras 4.689:- i lägerbidrag 
Laholms Jujutsu klubb 5.000:- i lägerbidrag 

Dessutom har 43 föreningar fått ta del av uppstartsbidrag 86.000:- 

Totalt har 149.530:50 betalats ut i bidrag under 2021 och det är vår förhoppning att den summan 
ska bli mycket högre under 2022. 



Förbundsfakta 
2021 fanns det inom distriktet 153 anslutna föreningar inom 20 olika idrotter. 
Totalt medlemsantal 10.289 medlemmar. 
  
Under 2021 har följande 11 föreningar utträtt:  
Edge Striking Förening 
Falkenbergs Judoklubb 
Fristad Dance & Fight Club 
Lerums Muay Thai Klubb 
Borås Wushu Shaolinklubb 
Föreningen Groupo de Capoeria Sul da Bahia Suécia 
Halmstad Fighters Klubb 
Kung-Fu Bac Phai i Halmstads IF 
Lerums Kampsportsakademi IF 
Mölnlycke Academy IF 
West Coast Krav Maga självförsvarsförening 

Under 2021 har följande 6 föreningar tillkommit:  
Fullkontakts Akademien IF 
Göteborgs Kampsportsakademi IF 
Koreansk Kickboxning Klubb Mölnlycke 
Kungsbacka MMA klubb 
Lidköpings Muay Thai IF 
Lödöse BJJ IF 

Styrelsen tackar alla för året som gått och ser fram emot ett nytt spännande 2022! 
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