
Inbjudan 
 

Dalby Jujutsu Open 

 

 

JFL-4



 

Dalby Jujutsu Open  2015
 

Lördagen den 16 Maj 2015 arrangerar Söderskogs IF i samarbete med  

Svenska Ju-Jutsu federationen säsongens 4:e och sista deltävlingen i 

Ju-Jutsu Fighting League säsongen 2014/2015. 

 
 

 

Tävlingshall: 

• Nyvångshallen, Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby 
 

 

Tävling: 

• Datum: Lördag 18/4 Tid: 09.00 – 17.00 

• Tävlingen körs på 3 mattor. Finaler och prisutdelning sker löpande under dagen 
 

Invägning och registrering: 
 

• Fredag 15/4 18:00 - 20.00 i träningsbutiken Dalby 

• Lördag 18/4 07.00 - 08.00 i tävlingshallen Nyvångshallen, Sandbyvägen 18, 247 54 Dalby  

• Vid invägning skall giltigt ID-kort och tävlingslicens visas upp på tävlande i senior klass.  

• För juniorer (U18) är det bra med ID-kort men ID kan styrkas av förälder eller ledare. 

Egen utrustning tävlande: 

• Godkända hand och ben/fotskydd (blå och röd). 

• Blått samt rött bälte & tandskydd 
 

Krav på tävlande: 

• Att vara väl insatt i tävlingsreglerna, för mer information besök 

• Regler: Klicka här: http://jujutsufederationen.se/tavling/reglement 
 

Mat/fika 

• Vi tillhandahåller kiosk med enklare mat, fika, frukt och godis. 
 

Boende 

• Övernattning i träningsbutiken. Kostnad av 125 kr per/person inkl. enklare frukost.  

• Anmälan via formulär via föreningens hemsida: klicka här: Söderskogs IF 
 

Anmälan 

• Anmälning är öppen: 19 April – 10 Maj 24,00 

• Anmälan online: Klicka här 

Anmälningsavgifter  

• Ungdom. (U10-18)  200 kr per klass och person 

• Senior (18 år och över):  300 kr per klass och person 
 

Betalning 

• Betalning sker till BG: 631-6731 
• Sista betalningsdag 2015-05-14 

• Märk betalning: Efternamn, förnamn, Klass, tävlingsklass och viktklass 

• Ex: Karl Andersson Kamp U18 -63 kg 

• ( Vi uppskattar om man gör en betalning per klass man anmäler sig i) 

Tävlingsledning / kontakt / frågor. 

• Tävlingsledare: Rob Haans. mailto:rob@budoconcepts.se   076 318 01 25 

• Registrering & matchplanering: Micke Lund. mailto:kksf.nu@gmail.nu 070 322 09 70 

• Överdomare: Janet  Smedberg. mailto:janet.smedberg@gmail.com 070 567 54 95 

 

 

 

Samarbetspartner 

Budo Concepts - Martial Art Event Scandinavia - Sweden Ju-Jutsu Ryu – Träningsbutiken 
 

 

 
 

 

 

 

Info & länkar & anmälan till tävlingen, klicka på länkarna nedan 
JFL – jujutsufightingleague Svenska jujutsufederationen Söderskogs IF 
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Tävlingsregler:  
•U8-U15 Fighting och Duo klasser tävlar enligt avsnittet:   
Regelverk:  SvJJF Tävlingsreglemente Ju-jutsu 3.1 
Med tilläggsregler "Ungdomstävlingsregler" (från sida nr 17). 
  

•U8-U15 Ne-waza klasser tävlar enligt: 
Regelverk: http://jujutsufederationen.se/media/ne-waza-rules-2013.pdf   
Med tilläggsregler: http://jujutsufederationen.se/media/Barnregler-ne-waza-1.0.pdf  
 

•Senior + U18 Fighting och Duo klasser tävlar enligt avsnittet: 
Regelverk Fighting:  JJIF Competition Rules 2.1 
 

•Senior + U18 Ne-waza klasser tävlar enligt avsnittet: 
Regelverket Newaza: http://jujutsufederationen.se/media/ne-waza-rules-2013.pdf 
Giltigt SB&K tävlingskort krävs för Fighting klasserna U18 och Senior 

Tävlingsklasser (Fight & Newaza) 

U8 (barn 6-7 år) och U10 barn (8-9 år) (obs: minsta ålder = 6 år fyllda) 
• Flickor: -20 kg,-22 kg ,-25 kg,-28 kg,-32 kg,-36 kg,-40 kg,+40 kg.  
• Pojkar:  -21 kg,-24 kg,-27 kg,-30 kg,-34 kg,-38 kg,-42 kg,+42 kg. 

U12(ungdom 10-11 år) 
• Flickor: -22 kg ,-25 kg,-28 kg,-32 kg,-36 kg,-40 kg,-44 kg,-48 kg,+48 kg  
• Pojkar:  -24 kg,-27 kg,-30 kg,-34 kg,-38 kg,-42 kg,-46 kg,-50 kg,+50 kg 

U15(ungdom 12,13,14 år) 
• Flickor: -32 kg,-36 kg,-40 kg,-44 kg,-48 kg,-52 kg,-57 kg,-63 kg,+63 kg  
• Pojkar: -34 kg,-37 kg,-41 kg,-45 kg,-50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,+66 kg  

U18 (Aspirant 15-17 år)  
• Flickor:-40 kg,-44 kg,-48 kg,-52 kg,-57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg 

• Pojkar:-46 kg,-50 kg,-55 kg,-60 kg,-66 kg,-73 kg,-81 kg,+81 kg 

Senior (Fight: Elit och Nybörjare) 
• Women: -48kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg 
• Men: -55kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 

Senior (Newaza)  
• Women: -48kg, -55kg, -62kg, -70kg, +70kg 
• Men: -55kg, -62kg, -69kg, -77kg, -85kg, -94kg, +94kg 

Tävlingsklasser (Duo) 
Dam. Herr. Mix. U10-U18 

 
Arrangören har rätt att slå ihop klasser, om det inte finns tillräckligt med deltagare. 
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