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Bakgrund
Svenska HEMA-Förbundet bildades januari 2012. Sedan mars 2018 är Svenska HEMAFörbundet ett underförbund till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Sverige är ett av de ledande länderna i världen inom HEMA. Vi har flera framgångsrika forskare
och fäktare, och svenska event är världskända för kvalitet och kamratskap. Förbundet och de
svenska klubbarna samarbetar internationellt både inom forskning, undervisning och tävling,
dels med enskilda klubbar, dels med olika internationella HEMA-organisationer som t.ex. IF
HEMA (där Förbundet blev medlemmar 2017). Flera svenska instruktörer undervisar regelbundet i utländska klubbar och på events runt om i världen. Vi samarbetar också på det internationella planet kring framtagning av moderna, enhetliga skydd, specifikt framtagna för vår
verksamhet.
Vi har stor potential att fortsätta vara ett av de ledande länderna internationellt. Och ju större
och starkare vi blir som HEMA-förbund desto viktigare blir det att skapa en långsiktig och tydlig
plan för vår inverkan/medverkan på den internationella HEMA-arenan. Årsmötet för Svenska
HEMA-Förbundet har beslutat att Förbundet ska arrangera ett samarbete mellan HEMA-klubbar
i nordeuropa i syfte att knyta kontakter och främja idrottsligt utbyte. Svenska HEMA-Förbundets
styrelse har därför, i samverkan med människor kunniga på området, utarbetat denna strategi.

Syfte
Svenska HEMA-Förbundet vill med denna strategi bidra till HEMA:s utveckling som idrott och
säkerställa att denna utveckling sker i enlighet med den svenska idrottsrörelsens värderingar.

Mål
Det långsiktiga målet med denna strategi är att bygga en ännu starkare HEMA-arena såväl
nationellt som internationellt, där samarbetet kring bland annat tävling/event, undervisning/
utbildning, tillväxt och rekrytering, forskning, utrustning samt barn- och ungdomsidrott utvecklas
ytterligare. Sverige vill fortsätta vara tongivande i dessa sammanhang. Vi vill stärka svensk
HEMAs inflytande på framför allt nordeuropeisk nivå.

Aktiviteter och insatser, 2019 till 2020
Utvecklingsområde

Vision

Åtgärder/insatser

Ansvarig

Samverkansplattform

Vi blir del av en samverkansplattform mellan olika
nordeuropeiska länders förbund.
Där kan vi skapa stor utväxling i
en rad viktiga frågor, ex. på
nedanstående
utvecklingsområden.

Bidra med kunskap i andra länders
vidareutveckling av förbund.
Ha kontinuerlig kontakt och lära av
varandra, coacha varandra, stärka
banden mellan förbunden, ringa in de
viktigaste gemensamma frågorna och
arbeta aktivt med att formulera mål och
vägar dit.

Förbundet

Tävling/event

Vi ska främja ett utbyte med
andra länder gällande
tävlingsorganisation och
bedömning.

Vidareutveckla och testa fler
tävlingsformer och regelverk.
Vidareutveckla stöd till eventarrangörer.
Arrangera domar- och sekretariatsutbildningar.

Förbundet

Vi ska främja ett utbyte med
andra länder gällande
utbildningsinsatser.

Vidareutveckla instruktörsträffarna.
Arrangera domar- och sekretariatsutbildningar.
Vidareutveckla barn- och ungdomsverksamheten.
Bjuda in till workshops i Sverige och se
till att bli inbjudna att undervisa
utomlands.

Förbundet

Undervisning
/utbildning

Föreningar

Föreningar
Enskilda
medlemmar

Tillväxt &
rekrytering

Vi ska främja ett utbyte kring hur
vi kan rekrytera flera medlemmar
och få dem att vilja stanna kvar
inom HEMA.

Lyfta in frågan om tillväxt och
rekrytering på instruktörsträffarna.

Förbundet

Jämställdhet,
inkludering &
mångfald

Vi ska ska skapa möjligheter till
internationellt samarbete, utbyte,
kunskap och erfarenheter i hur
man bäst arbetar med
jämställdhet, inkludering och
mångfald inom HEMA.

Tydlig representation vid träningsläger
och tävlingar, representation i
marknadsföringsmaterial, träningslägers
utformning och inbjudan så att alla
oavsett könsidentitet känner sig
inkluderade. Uppmärksamma hur andra
länder agerar i frågan.

Förbundet

Forskning

Forskningsinsatser i nordeuropa
ska uppmärksammas mera.

Främja och stödja forskning och lyfta de
forskningsinsatser som görs inom
akademisk HEMA.

Förbundet

Föreningar

Utse en pristagare för bedrifter inom
akademisk HEMA.
Utrustning

Svensk HEMAs säkerhetskrav på utrustning ska inspirera
andra länders kravspecifikation.

Samverka med producenter och
försäljare för vidareutveckling av säker
och anpassad utrustning.

Förbundet

Barn- och
ungdomsidrott

Vi ska skapa möjligheter till
internationellt samarbete, utbyte,
kunskap och erfarenheter inom
barn- och ungdomsverksamhet.

Arrangera träningsläger och tävlingar
för barn, ungdomar och deras ledare.

Förbundet

Data- och
informationsinsamling

Vi ska främja insamling av data
och information i syfte att
analysera våra styrkor och
svagheter.

Föra medicinsk logg över skador på
tävlingar.
Genomföra enkäter för att ta del av olika
fokusgruppers perspektiv i vissa frågor.

Förbundet

God kultur
med säkerhet i
fokus

Vi ska främja god idrottskultur
där alla kan vara med utifrån
sina egna förutsättningar och där
säkerheten är i fokus.

Premiera föredömligt beteende både i
klubbar och på evenemang
Utforma regelsystem som bestraffar
osportsligt beteende.

Förbundet

Föreningar

Föreningar

Föreningar
Enskilda
medlemmar

Ideellt
engagemang
och goda
förebilder

Mötesplatser
som främjar
brobyggande
och
demokratiska
processer

Vi ska låta oss inspireras och
även inspirera andra länder till
att alltid vara rädda om de
människor som engagerar sig
och som är goda förebilder inom
HEMA.

Vara lyhörda för och nyfikna på
medlemmars kompetenser, erfarenheter
och talanger.
Uppmärksamma ideellt arbetande inom
svensk HEMA, så som instruktörer,
ledare, arrangörer och volontärer.
Uppmärksamma hur andra länder
arbetar med frågan.

Förbundet

Vi ska främja ett utbyte av
erfarenheter då det gäller att alla
medlemmar ska ha samma
möjlighet till delaktighet och
inflytande för att forma idrotten
och sitt deltagande i HEMA.

Uppmärksamma hur andra länder
arbetar med frågan.
Informera om de möjligheter till
demokratiskt inflytande som finns, vara
lyhörda för intressen från olika
målgrupper och enskilda samt, då det är
rimligt, fördela resurser till dessa
intressen.

Förbundet

Föreningar
Enskilda
medlemmar

Föreningar
Enskilda
medlemmar

Publicering och uppföljning
Strategin publiceras på Svenska HEMA-Förbundets hemsida och följas upp kontinuerligt, bland
annat på instruktörsträffar och på Förbundets årsmöte. Planen revideras årligen.

