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POLICY – Nationell uppvisningstrupp 
Antagen 20 februari 2011. Reviderad 20 januari 2018 och 29 augusti 2021 av förbundsstyrelsen. 

 

Allmänt 

Svenska Aikidoförbundet skall utse en nationell uppvisningstrupp. Syftet med uppvisningstruppen är 
att på ett professionellt sätt demonstrera hög nivå av dynamisk aikido och bereda möjlighet för 
medieexponering av svensk aikido. Detta kan ske vid nationella, internationella såväl som vid lokala 
tillfällen. Truppen skall visa att man kan träna utan att tävla och att aikidouppvisning är ett fint 
idrottsligt alternativ till tävling. 

Uppvisningstruppen sammansättning 
Uppvisningstruppen leds av en Truppledare och en Trupptränaren. Dessa kan vara samma person men 
det eftersträvas att det inte är det. Det är förbundsstyrelsen som utser dessa roller och perioden för 
deras uppdrag löper parallellt med truppens mandatperiod.  

Truppledare ansvarar för truppens administration såsom budget, kallelse till samling, 
researrangemang etc. Truppledaren representerar truppen i kontakt med förbundsstyrelsen och 
därför är det en fördel (men inte nödvändigt) att Truppledaren är del av förbundsstyrelsen och gärna 
ansvarig för evenemang. Truppledaren skall arbeta aktivt för att hitta tillfällen där uppvisningstruppen 
kan medverka. 

Trupptränaren vägleder, instruerar och utvecklar koreografi och innehåll i samarbete med 
truppens medlemmar. Trupptränaren är med fördel inte en del av förbundsstyrelsen men arbetar 
aktivt och i tätt samarbete med Truppledaren. 

Truppmedlemmar i uppvisningstruppen skall representera svenska aikido. Truppmedlemmar skall 
vara medlem i någon av Svenska Aikidoförbundets klubbar och vara svensk medborgare (eller 
stadigvarande bosatt och tränande i Sverige).  

Denna policy fastställer ingen lägsta eller högsta grad eller ålder för Truppmedlemmar. Det är önskvärt 
att Truppmedlemmar är myndiga då detta underlättar administration kring resor. Samtidigt finns inget 
formellt hinder att ungdomar ingår i truppen.  

Mandatperiod 

Truppens mandatperiod är på två år och inleds och avslutas i samband med det nationella 
Sverigelägret. Truppen upplöses efter uppvisning på lägret och en ny uttagningsprocess initieras 
direkt efter detta. Truppmedlemmar kan fortsätta att medverka i truppen under flera mandatperioder. 
Det är av största vikt att truppens medlemmar är villiga att lägga tid och energi i truppen under 
mandatperioden. 
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Uttagning 

Truppmedlemmar söker och antas enskilt eller tillsammans i par. Syftet med att söka som ett par är 
att man då gemensamt på ett bra sätt kan demonstrera den nyans av aikido man utövar. Dessutom 
innebär detta att man får goda tillfällen att förbereda sig inför uppvisningar i hemma-dojon. 

Uttagning av Truppmedlem görs av Trupptränaren, antingen vid utlyst uttagningstillfälle eller genom 
handplockning beroende på tillgång till och behov av förberedelsetid. Trupptränaren kan med fördel ta 
hjälp av Truppmedlemmar i uttagningsprocessen.  

Det är Trupptränaren som gör bedömningen om en utövare på ett professionellt sätt kan uppvisa hög 
nivå av dynamisk aikido.  
 
Målet är att inget kön skall vara representerat med mindre än 40 procent i uppvisningstruppen. 

Truppens sammansättning skall vara sådan att den går att anpassa genom att skicka lämpliga 
medlemmar till det aktuella evenemanget med hänsyn till målgruppen. En geografisk och stilmässig 
bredd skall eftersträvas. 

Uttagningar till Uppvisningstruppen fastställs av förbundsstyrelsen och protokollförs. 
 

Uppvisningstruppens samlingar 

• Ambitionen är att Uppvisningstruppen skall ha tre till fyra regionala grupper som tillsammans 
utgör den nationella truppen. Möjliga regionala hubbar är Malmö, Göteborg, Stockholm & 
Sundsvall. De regionala grupperna har ett ansvar att ordna träningar & samlingar enligt nedan 
samt scouta lovande utövare. 

• Under verksamhetsåret eftersträvas att 3–4 gemensamma samlingar av de olika regionala 
grupperna genomförs. 

• Under verksamhetsåret eftersträvas en-två nationella samlingar till vilka styrelsen genom 
Truppledaren kallar.  

• Det skall finnas en ambition att driva ett traineeprogram inom truppens verksamhet, som en 
del av förbundets ungdomssatsning. 
 


