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Svenska Kickboxningsförbundet

Kampsportsdelegationen

Via e-post info@fightclub-angelholm.se
Elektronisk delgivning

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Kickboxningsförbundet tillstånd
att ändra i regelverken Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Low Kick
(LK) och K1 samt Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Kick-Light (KL)
och Junior Kickboxning (JK), enligt den lydelse som framgår av bilagor 1
och 2 till ansökan.
Kampsportsdelegationen beslutar om följande villkor. De A-klassmatcher
som genomförs enligt tillståndets regelverk ska särredovisas i förbundets
årliga egenkontroll. Av redovisningen ska framgå antal matcher, antal RSC
eller RSC-H samt utdömda karenser och avstängningar.
Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd med villkor från 4 maj 2010,
dnr 216-746-2010, gäller i övrigt oförändrat.

Beskrivning av ärendet
Kampsportsdelegationen har den 4 maj 2010 (dnr 216-746-2010) beviljat
Svenska Kickboxningsförbundet tillstånd att tills vidare anordna
kampsportsmatcher i Junior Kickboxning, Light Contact kickboxning, Full
Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K1.
Tillståndet gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är
anslutna till Svenska Kickboxningsförbundet.
Regelverken som bifogats tillståndet har vid flera tillfällen justerats där
ändringar tillståndsprövats av Kampsportsdelegationen. Svenska
Kickboxningsförbundet har den 14 juli 2019 inkommit med ansökan om
regeländringar i regelverk Tävlingsregler för svensk kickboxning Low Kick
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(LK) och K1 (bilaga 1) samt Tävlingsregler för Svensk Kickboxning KickLight (KL) och Junior Kickboxning (JK) (bilaga 2).
Av ansökan framgår bland annat följande. I tävlingsregler för Low Kick och
K1 vill förbundet införa A-klassmatch i amatörregelverket. Det innebär
tävlingar i Low Kick och K1 utan skydd, dvs samma regelverk som amatör
men utan huvudskydd, benskydd samt fotskydd. Denna ändring har många
fördelar och framförallt så slipper våra tävlingsarrangörer ansöka om två
tävlingssanktioner om man vill arrangera en tävling med amatörregelverket
men ändå ha någon match utan skydd. Kickboxningsshorts måste användas
vid alla tävlingar. Regel om clinch ändras till att kunna pågå i max tre
sekunder eller till att en teknik genomförs. SM-finaler ska arrangeras i Aklass. Tävlingssanktion måste inkomma minst sex veckor före
tävlingsdatum samt tävlingsinbjudan måste vara förbundet tillhanda minst
tre veckor före tävlingsdatum. En nationell tävlande ska tillhöra en klubb
som är medlem i Svenska Kickboxningsförbundet för att delta på tävlingar
som är sanktionerade av förbundet. I tävlingsregler för Kick Light och
Junior Kickboxning vill förbundet lägga till två viktklasser för Junior
Kickboxning, -29 kg och -33 kg.
Kampsportsdelegationen har begärt in komplettering i den del av ansökan
som rör deltagares möjlighet till att genomföra A-klassmatch. Svenska
Kickboxningsförbundet har kompletterat sin ansökan med regel som stadgar
att deltagare för att kunna gå A-klassmatch måste ha genomfört minst fem
fullkontaktmatcher i kickboxning. Gällande Svenska Mästerskapet så är
tanken att alla finaler ska gå i A-klass, dvs. utan skydd men även där
kommer förbundet sätta in kvalifikationsgräns på att den tävlande måste ha
genomfört fem fullkontaktsmatcher. Uppfyller inte de tävlande i finalen
kvalifikationsgränsen så går finalen med skydd.

Motivering till beslutet
Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter
deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa
motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd.
Den verksamhet som Svenska Kickboxningsförbundet bedriver är
tillståndspliktig.
Tillstånd till kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för
deltagarna.
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Om en ändring gjorts i kampsportens tävlingsregler eller
säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren
vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas inom ramen för
tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
Svenska Kickboxningsförbundet ansöker om regeländringar i regelverk.
Kampsportsdelegationen har att ta ställning till om de till ansökan bifogade
regeländringarna innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna som utövar
de olika kampsporterna.
När det gäller de ansökta ändringarna om undantag för skydd i Aklassmatcher, har förbundet under ärendets gång kompletterat sin ansökan
med regel som stadgar att deltagare måste ha genomfört minst fem
fullkontaktsmatcher kickboxning innan denne tillåts tävla i A-klassmatch.
Kampsportsdelegationen anser att det finns risk för att allvarligare skador
mot huvudet ökar i matcher där huvudskydd inte används. Det är därför
viktigt att de deltagare som går A-klassmatcher har god
kampsportserfarenhet, men särskilt erfarenhet från tidigare matcher i
kickboxning och god kunskap om tekniker i kickboxning. Det är därför
utmärkt att Svenska Kickboxningsförbundet kompletterat sin ansökan på
denna punkt. Den kompletterande grundregeln om minst fem matchers
erfarenhet, anser Kampsportsdelegationen vara ett minimum för att kunna
konstatera att regeländringen är förenlig med en godtagbar säkerhet.
Delegationen ser därför ett behov av att Svenska Kickboxningsförbundet
noggrant utvärderar regeln om kvalifikationsgräns och särskilt redovisar
genomförande och utfall av A-klassmatcher över tid. Ett särskilt villkor om
att genomförda A-klassmatcher ska särredovisas i förbundets egenkontroll
ställs därför upp i tillståndet.
Kampsportsdelegationen anser att de föreslagna regeländringarna i ansökan
tillsammans med villkor kan godkännas utan att det innebär att kravet på en
godtagbar säkerhet för deltagarna åsidosätts. Kampsportsdelegationens
beslut om tillstånd med villkor från 4 maj 2010, dnr 216-746-2010, gäller i
övrigt oförändrat.

Bestämmelser som beslutet grundas på
1 - 3 §§ lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
______________________
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Enligt Kampsportsdelegationens beslut,
Rickard Linde
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Christian Groth, den medicinskt sakkunnige Albert Hietala och den
idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin. Albert Hietala är av skiljaktig
mening, se nedan.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Rickard Linde. I
beredningen av ärendet har ersättaren för ordföranden Anne Sjöblom,
ersättaren för medicinskt sakkunnige Jan Lexell och ersättaren för den
idrottsligt sakkunnige Tomas Eriksson, deltagit.
Den medicinskt sakkunnige Albert Hietala är skiljaktig och framför
följande. Det har enligt min mening inte framkommit sådana
omständigheter som gör att jag anser att regeländringen gällande Aklassmatch utgör en godtagbar säkerhet. Ansökan gällande regeländring om
A-klassmatch ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet
Om ni vill överklaga Kampsportsdelegationens beslut ska ni skriva till
Länsstyrelsen i Örebro län.
Ange i överklagandet vilket beslut ni är missnöjd med t.ex. genom att ange
beslutets diarienummer. Redogör för varför ni menar att
Kampsportsdelegationens beslut är felaktigt och hur ni anser att beslutet ska
ändras.
Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Karlstad men skickas eller
lämnas till Länsstyrelsen i Örebro län, Kampsportsdelegationen, 701 86
Örebro.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast inom tre veckor från den
dag som ni fick del av beslutet, annars kan ert överklagande inte tas upp till
prövning.
Om överklagandet kommit in i rätt tid skickar Länsstyrelsen handlingarna
vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad.
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Information
Att anordna en kampsportsmatch, uppsåtligen eller av oaktsamhet, i strid
mot de villkor som meddelats i detta beslut är enligt 13 § lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher straffbart.
Tillståndsmyndigheten har enligt 10 § samma lag rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som myndigheten behöver för att utöva tillsyn.
Tillståndsmyndigheten har även rätt att få tillträde till kampsportsmatch.
Tillståndsmyndigheten kan med stöd av 11 § samma lag återkalla ett
tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som
meddelats i beslutet. Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd
om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna
upplysningar och handlingar eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till
kampsportsmatch.
Ändringar i de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som bifogas ett
beslut om tillstånd kan innebära att nytt tillstånd måste sökas.
För tävlingar och uppvisningar i sport och idrott vid offentlig tillställning
gäller även bestämmelserna i 2 kap ordningslagen (1993:1617) om krav på
tillstånd eller anmälan.

