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Elektronisk delgivning

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om 
tillståndsplikt för vissa kampsportmatcher 
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen bifaller Svenska ITF förbundets ansökan om 
regeländringar i enlighet med ”Nationellt tävlingsreglemente för kamp inom ITF 
Taekwon-Do” daterat 2019-11-20, se bilaga 2. 

Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd med villkor från den 16 september 
2016 med dnr 216-2932-2016 och beslut om regelförändring från den 27 
november 2018 med dnr 216-5277-2018 gäller i övrigt oförändrat.

Tillståndet gäller även för de föreningar som är anslutna till Svenska ITF 
Förbundet. 

Beskrivning av ärendet
Svenska ITF Förbundet har ansökt om regeländringar i regelverk som tidigare 
tillståndsgivits av Kampsportsdelegationen. 

Av ansökan framgår att den endast gäller ett tillägg om dispens under artikel 12 i 
tävlingsreglementet. Artikel 12 har rubriken Tävlande och den nya formuleringen 
om dispens lyder:

”Möjlighet att söka dispens och tävla som senior från och med 
årsskiftet det år man fyller 18 år finns för utövare i den högsta 
avanceringsnivån. Ansökan om dispens sker skriftligen till SIFs 
styrelse senast en månad innan aktuell tävling. Ansökan skall lämnas 
in av utövaren och hans/hennes förening samt vara tillstyrkt av 
målsman. Dispensansökan behandlas av nationell domaransvarig i 
samråd med SIFs styrelse.”
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Motivering till beslutet
Av 1 § lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 
(kampsportslagen) framgår att tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i 
kampsport som tillåter deltagarna med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt att 
träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) inte får anordnas utan tillstånd.

Enligt 2 § kampsportslagen får tillstånd att anordna kampsportsmatch endast 
lämnas om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en 
godtagbar säkerhet för deltagarna.

Enligt 3 § kampsportslagen kan tillstånd lämnas för en eller flera matcher på 
ansökan av en anordnare, tillstånd får även lämnas för viss tid eller tills vidare på 
ansökan av en organisation som är ansvarig för kampsporten. Ett tillstånd får 
enligt samma paragraf förenas med villkor.

Av 3 a § kampsportslagen framgår att 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 ITF Förbundet ansöker om en regeländring i ett uppdaterat regelverk. 
Kampsportsdelegationen har att ta ställning till om den till ansökan bifogade 
regeländringen, som rör förbundets tillståndspliktiga verksamheter, innebär en 
godtagbar säkerhet för deltagarna. 

Kampsportsdelegationen anser att de föreslagna regeländringarna i ansökan kan 
godkännas utan att kravet på en godtagbar säkerhet för deltagarna åsidosätts. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning.
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Beslutande
Enligt Kampsportsdelegationens beslut,
Suri am Ende

Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden 
Christian Groth, den medicinskt sakkunnige Albert Hietala samt den idrottsligt 
sakkunnige Michael Sjölin.

Föredragande har varit Länsstyrelsens länsjurist Suri am Ende. I beredningen av 
ärendet har ersättaren för ordföranden Anne Sjöblom deltagit.

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 detta beslut 
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.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor
1. Överklagandehänvisning förvaltningsrätten
2. Nationellt tävlingsreglemente för kamp inom ITF Taekwon-Do, 2019-11-20



Beslut 5(5) 

2019-12-12 216-7459-2019Bilaga 1
Överklagandehänvisning förvaltningsrätten

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
förvaltningsrätten.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din 
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen i Örebro län antingen via e-post; 
orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 ÖREBRO.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till 
att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre 
veckor från den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:

 person- eller organisationsnummer,
 telefonnummer där du kan nås dagtid (med undantag för nummer som avser ett hemligt 

mobilabonnemang som behöver uppges endast om rätten begär det),
 e-postadress, och
 annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå dig.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på 
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB 
via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och 
telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, orebro@lansstyrelsen.se. 
eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange diarienummer 7459-2019.


