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INLEDNING OCH BAKGRUND
Vi vill anordna Svenska mästerskapen i jugger. Jugger är en relativt
ny aktivitet i Sverige och det kommer nu bli andra året som ett
ordentligt SM utspelar sig. Förra året spelades det i södra Sverige och
detta år vill vi bjuda alla lag till vår underbara hemstad, för att sätta en
bra geografisk standard.
Jugger kom till Sverige först 2012 och har varit en växande aktivitet
sedan dess. Det är en fysisk aktivitet och har många gånger kallats för
“en sport för de som traditionellt sett inte gillar sport”. Jugger har
visat sig vara en perfekt aktivitet för att nå målgrupper som inte
inkluderas i andra sammanhang eller som inte är ute och rör på sig
lika mycket som andra. Det är dessutom en aktivitet som har stort
fokus på gemenskap, det finns ingen segregering alls. Alla är
välkomna oavsett kön, läggning, ålder, funktionsvariation och dylikt.
Alla spelar på samma grunder och communityn arbetar aktivt med att
vara så öppen och inkluderande som möjlig.
VAD ÄR JUGGER?
Jugger har sitt ursprung i den amerikanska filmen the Blood of Heroes
(1989) och kan liknas vid ett actionfyllt strategispel som sker öga mot
öga under kontrollerade former. Utrustade med pompor, vadderade
markeringsstavar i olika utformning, ska ett lag om fem samarbeta för
att ta sig över planen. För att de ska klara uppgiften krävs
kommunikation, kreativitet, samarbete och mycket mer. Varje lag har
en Qwik, en springare utan pompa, det är den enda spelaren i laget
som kan ta bollen och göra mål. Övriga spelare bär pompor som de
försvarar det egna laget med genom att markera motståndarlaget. Om
en spelare markeras av en pompa blir spelaren inaktiv och sätter då
ner ett knä i marken samt en hand bakom ryggen och använder
fingrarna till att synligt räkna 5-8 stenar. Inom jugger räknas
matchtiden efter en trummas slag, ett trumslag är lika med en sten.
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Det finns nu även planer om att skapa ett större projekt för att sprida jugger i norra Sverige och vi ser detta
som ett startskott för just det. Med ett arrangerat SM i ryggen så tror vi att vi har goda grunder för att nå ut till
en bredare massa framöver och det är en perfekt bas att bygga på för norra Sveriges framtid av jugger.
ÖVERGRIPANDE MÅL MED PROJEKTET
Vår ambition är att Norrland ska vara en självklar del i Juggersverige, därför vill vi vara med och utveckla
samt lägga grunden för jugger i Sverige genom att arrangera Svenska Mästerskapen i jugger. Vi vill arbeta för
att den geografiskt spridda basen ska bli en styrka och samtidigt knyta viktiga kontakter mellan spelare och
lag för att ge möjlighet till närmare samarbeten i framtiden. Vi vill att Umeå ska bli den naturliga mötesplatsen
för jugger i Norr och spela en central roll i skapandet av nya lag och spelare i Norrland.
KONKRETA MÅL
Vi förväntar oss:
• att sätta norra Sverige på juggerkartan
• minst 30 deltagare
• minst 20 personer i publiken
• ökad kunskap och kännedom om jugger
• ökad kunskap om säkerhet kring utrustningen som används i jugger
• en nöjdhetsnivå från deltagare på 85%
AKTIVITETER
Vi ska hålla en turnering och en prova-på-aktivitet och administrera detta. Upplägget är spritt på tre dagar.
Första dagen är anländande och in-check. Då förväntar vi oss att alla som ska delta i turneringen checkar-in
sin utrustning och anmäler att det är på plats. Vi kommer, tillsammans med personer ur Svenska
Juggerförbundet, att se över utrustningen så att den är godkänd enligt Svenska regler och
säkerhetsföreskrifter. Denna dagen är endast till för deltagare i turneringen.
Dag två är själva turneringsdagen. Vi kommer börja med en genomgång och hälsa alla välkomna, därefter
kommer vi hålla i såväl uppvärmning, spel och en singelturnering (så kallat pompåmästerskap). Detta för att
ge möjligheten för eventuella ändringar i spelschema och för att ge alla en chans att lära känna varandra,
värma upp och visa upp sina individuella kunskaper. Därefter börjar turneringen. Vi bryter för en lunch och
avslutar slutligen med en prisutdelning. På kvällen bjuder vi till grillning, akustisk öppen scen samt bad och
lek.
Dag tre är städning, ut-checkning och nedpackning för deltagarna i turneringen. Vi kommer arrangera en
prova-på-aktivitet under denna dag för att allmänheten ska få möjligheten att testa jugger. De som vill pröva
behöver inte ta med sig annat än ett glatt humör. Utrustning att låna finns på plats och det finns även personer
som kan gå över kompositioner av utrustningen för de som är mer intresserade, samt att alla som nyttjar
utrustningen kommer få en instruktion i säkerhetsaspekterna runt aktiviteten och utrustningen i sig.
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För de deltagare som sen vill stanna längre så kommer även mindre aktiviteter att arrangeras, så som
spelkväll, filmvisning, taktik/strategi. För att delta i turneringen så gäller det bara att en har ett intresse för
jugger och att en förstår reglerna. Det finns alltid plats för fler personer och såväl nya som gamla lag tar mer
än gärna emot extra kraft. Om en inte har ett eget lag att spela med så går det att komma helt själv också, för
just detta finns det till och med en titel, kallat mercenary. För att delta som lag så anmäler laget sig innan, vill
en delta som mercenary bör en antingen kontakta föreningen i förväg, komma till en av de reguljära
träningarna eller dyka upp till pompå-incheckningen på fredag kväll.
För att ta reda på hur deltagarna upplevt evenemanget så kommer vi skicka ut en enkät för dem att fylla i. I
den kommer de få utvärdera evenemanget i sin helhet, men också varje enskilt moment; informationen innan,
information och bemötande på plats och dylikt.
MÅLGRUPP
För att delta i SM i jugger så krävs endast att en är intresserad och förstått reglerna. Vi spelar mixade
tjejer/killar/ickebinära och mixade åldrar.
För de som inte kan reglerna sen tidigare, så kan de antingen besöka en träning veckorna innan eller delta i
den öppna prova-på-aktiviteten som hålls under söndagen. Då är alla är välkomna att droppa in och lära sig
hur jugger spelas.
HUR MÅNGA KOMMER ATT NÅS AV PROJEKTET?
6 personer i planeringsfasen, 15 personer under genomförandet, mellan 30-50 aktiva deltagare och en publik
mellan 20-50 pers.
MARKNADSFÖRING
Marknadsföringen kommer ske på flera olika sätt. Anmälan av deltagande lag kommer ske via en
turneringshemsida som är kopplad till jugger. Denna kommer marknadsföras direkt till kontaktpersoner som
finns i de aktiva lagen i Sverige men också via vår egna hemsida såväl som förbundets hemsida. Vi kommer
marknadsföra evenemanget via sociala medier och via affischering i kommunen samt eventuella
grannkommuner. Vi kommer även delta på olika event för att marknadsföra evenemanget och vår förening.
TIDSPLAN
Planeringen är och har varit igång ett tag och kommer gå varm fram till eventdagarna. Fram tills dess så
kommer vi delta på vissa evenemang, både privat och tillsammans med föreningen. Dessa tillfällen tar vi vara
på för att göra reklam, sprida information och inhämta såväl kunskap som inspiration för att göra vårt
evenemang så bra som möjligt. I skrivande stund så har vi även ett team som arbetar med att styra upp
bokningar av boende, mat och annat för att våra deltagare ska få en så bra och trivsam vistelse som möjligt.
Föreningen har alltid öppna träningar där vem som helst kan komma och prova på jugger. Ingen förkunskap
krävs. Våra träningar hålls regelbundet minst en gång per vecka och information om detta finns på vår
hemsida, vår Facebook och på de affischer vi sätter upp i Umeå med omnejd.
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Föreningen kommer bland annat delta på:
Nordsken, 30 maj -1 juni, för att göra reklam om SM, jugger och vår förening.
Järnsvenskan, 8 - 9 juni, en internationell turnering i södra Sverige, där vi kommer föra direktkontakt med
förbundsmedlemmar och lag samt sprida information och reklam om SM.
Själva eventet kommer hållas den 12-14 juli. Varav turneringsdagen kommer vara på lördagen den 13:e juli.
Veckan innan dess kommer gå åt för att göra det sista arbetet inför evenemanget. Allt från matchschema till
logistiken under helgen.
Utvärdering och inhämtning av feedback och åsikter startar direkt efter turneringen och vi räknar med att
arbeta med detta i ett par veckor efter evenemangets slut.
PROJEKT FÖR ALLA?
Vi jobbar med inkludering och mångfald dels genom att se till så att vi i projektgruppen består av olika
personer av olika könstillhörighet, men även genom att via marknadsföring visa upp en bred bild av vilka som
kan delta. På så sätt hoppas vi att fler personer känner sig inkluderade och vågar delta.
Jugger spelas i mix-lag, där alla spelar tillsammans oavsett ålder och könstillhörighet. Det gör det också
lättare, tror vi, att våga testa på eftersom du kan delta med dina vänner och din familj oavsett ålder eller kön.
Under turneringen och prova-på-aktiviteten så kommer det finnas utrustning att låna för de som inte har egen
utrustning.
UTVÄRDERING
Vi kommer att föra en direkt dialog med deltagarna i form av kommunikation på olika media för att inhämta
nödvändig information och för att kunna svara på eventuella frågor. En enkät kommer gå ut till deltagarna för
att mäta av vad de tyckte om evenemanget och för att inhämta feedback direkt. Enkäten kommer vara möjlig
att svara på i upp till två veckor och därefter kommer vi sammanställa våra erfarenheter för att rapportera
dessa till våra bidragsgivare samt vårt förbund. Självklart kommer vi också att föra dokumentering för oss
själva för framtida bruk.
ÖVRIGT
Vi tar även väldigt gärna emot alla möjliga give-aways som kan användas i en goodybag till alla deltagare.
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