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Örebro HEMA IF

Kampsportsdelegationen

Via e-post carl@ryrberg.se
Elektronisk delgivning

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Örebro HEMA IF tillstånd att anordna
kampsportsmatcher i HEMA, långsvärd för ungdomar i klassen Lätt, i
Örebro den 15 september 2019.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsarrangemanget ska anordnas i enlighet med de
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som inlämnats
tillsammans med ansökan och som bifogas detta beslut, se bilaga 1
och 2.
2. Örebro HEMA IF ska senast en månad efter att tävlingen avslutats,
till Länsstyrelsen i Örebro län inkomma med en redogörelse av hur
de nya reglerna fungerat utifrån deltagarnas säkerhet samt en
beskrivning av eventuella huvudskador i matcherna.

Beskrivning av ärendet
Kampsportsdelegationen meddelade den 21 februari 2017 Svenska HEMAförbundet tillstånd (dnr 216-6852-2016) att fram till och med den 1 mars
2020 anordna kampsportsmatcher i HEMA (historisk europeisk kampsport)
inkluderande långsvärd, sabel, svärd och bucklare samt rapir och dolk.
Kampsportsdelegationen har den 12 juni 2019 (dnr 216-2782-2019) lämnat
Örebro HEMA IF tillstånd den 20 juni 2019 att anordna matcher i HEMA,
klassen långsvärd, med ett regelverk som är anpassat för ungdomar.
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Örebro HEMA IF har ansökt om att anordna ytterligare ungdomstävling
inom HEMA, klassen långsvärd med samma regelverk som tidigare
tillståndsgivits.
Av ansökan framgår följande. Det finns bland flera klubbar i Sverige en
spirande ungdomsverksamhet och ett växande intresse för att involvera
dessa ungdomar mer i kampsporten på ett nationellt plan. Av den
anledningen har Örebro HEMA IF utvecklat en tävlingsform för utövare
under 18 år. Tillstånd söktes och beviljades för ett pilotprojekt på lokal nivå
den 20 juni 2019 för att testa dessa regler och tillstånd beviljades av
Kampsportsdelegationen. Nästa steg är en mindre tävling tillsammans med
ungdomsgrupperna från Ljungamarkens HEMA och Göteborgs Historiska
Fäktskola för att testa tävlingsformen med ungdomar från olika
träningskulturer. Örebro HEMA anordnar en större tävling för vuxna inom
ramen för förbundets tillstånd den 13 – 15 september 2019. Denna ansökan
avser en tävling i klassen Lätt och en i klassen Diplom den 15 september
2019. Tävlingen skulle därmed vara en del av den större tävlingen Battle of
the Bridge 2019. Lördagen avser vara ett träningsläger där ungdomarna kan
testa reglerna tillsammans under vänskapliga former för att säkerställa en
samsyn på saker, som kontaktnivå. Ansökan avser en turnering för maximalt
10 fäktare i klassen Lätt – junior (två minuters matchtid, maximalt antal
matcher per fäktare sex st) samt en turnering för maximalt 10 fäktare i
klassen Diplom – Kadett (2 minuters matchtid, maximalt antal matcher per
fäktare sex st).
Till ansökan har bifogats regelverk och säkerhetsbestämmelser,
Tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för historisk europeisk fäktning
och särskilda ungdomsregler, Tävling för barn och ungdomar.
Örebro HEMA IF har i enlighet med villkor i Kampsportsdelegationens
beslut den 12 juni 2019 (dnr 216-2782-2019) inkommit med redogörelse
från genomförd tävling den 20 juni 2019. Av redogörelsen framgår bland
annat följande. I turneringen deltog fyra juniorer från Örebro HEMA IF:s
juniorgrupp. Det var alla fyras första turnering. Alla mötte alla och de två
högst rankade möttes därefter i en final. Sammanlagt hölls sju matcher, de
två finalisterna gick fyra matcher och övriga tre. Matcherna var två minuter
långa och på plats fanns legitimerad läkare. Det är lätt att bli ivrig och hugga
lite för hårt i den lite ovana miljön som en tävling är. Det utdelades i snitt en
tillsägelse per match där kontakten var något hård, men långt ifrån så pass
hård att någon annan påföljd än en tillrättavisning krävdes. Med hänsyn till
att för hårda träffar dömdes bort ledde det naturligt till att fäktarna för att få
poäng tvingades vara försiktiga. Sammanfattningsvis fungerade reglerna
utmärkt, men det är viktigt att ringdomaren tar sin roll på allvar och är tydlig
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mot fäktarna så att inte hårdheten tillåts eskalera i jämna matcher. Inga
skador förekom.

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 Örebro HEMA IF avser att bedriva vid
ungdomstävlingen är tillståndspliktig. Som Kampsportsdelegationen
konstaterade i beslut den 12 juni 2019, dnr 216-2782-2019, tillåter
regelverket för diplomfäktning inte våld mot huvudet. Tävlingsformen
diplomfäktning är därför inte tillståndspliktig.
Tillstånd till kampsportsmatch får endast lämnas om kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för
deltagarna.
Regeringen har i förarbeten till lagen ställt upp vissa kriterier som bör
beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (se prop.
2005/2006:147 s. 27 ff.) kriterierna bör enligt regeringen i princip gälla för
alla kampsporter, även om vissa skillnader i bedömningen får göras med
hänsyn till de olika idrotternas skiftande karaktär. De kriterier som nämns
har delats upp efter olika områden och rubricerats enligt följande; tydliga
regler, regelinnehåll, utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout,
uppföljning, möjlighet att avbryta en ojämn match, matchlängd, åldersgräns
för deltagande och krav på anordnaren.
Kampsportsdelegationen har i detta ärende således att ta ställning till om de
tävlingsregler som Örebro HEMA IF avser tillämpa för klassen Lätt innebär
en för deltagarna godtagbar säkerhet.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
Kampsportsdelegationen har den 12 juni 2019 konstaterat att regelverket för
klassen Lätt uppfyller kampsportslagens krav på godtagbar säkerhet och
lämnat Örebro HEMA IF tillstånd att anordna kampsportsmatcher i HEMA
med särskilda ungdomsregler. Inga ändringar har gjorts i reglerna till denna
ansökan och Kampsportsdelegationen ser ingen anledning till varför Örebro
HEMA IF inte skulle kunna ges tillstånd till att genomföra ytterligare en
tävling.
Av föreningens redogörelse för den genomförda tävlingen framgår att
regelverket fungerat väl men att ringdomarens roll är avgörande för att
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kontaktgraden ska vara kontrollerad och inte tillåtas eskalera. På plats under
tävlingen fanns legitimerad läkare och inga skador förekom. Det
genomfördes sju matcher.
Kampsportsdelegationen gör därför bedömningen att reglerna som Örebro
HEMA IF har ansökt om uppfyller de krav på godtagbar säkerhet som
uppställs i lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och att
föreningen kan ges möjlighet att arrangera fler matcher. Då det av ansökan
framgår att utövarna är barn och ungdomar och reglerna som ska användas
är nya för flertalet utövare och funktionärer från olika föreningar, finns
fortsatta skäl att följa upp hur reglerna fungerat samt eventuella
huvudskador. Av föreningens redogörelse framgår att det inte förekom
några skador då regelverket prövades för första gången, men vid det
tävlingstillfället genomfördes endast sju matcher. När regelverket nu ska
användas i fler matcher och i ett mer omfattande sammanhang med fler
utövare från olika föreningar, skapas en god möjlighet för ytterligare
utvärdering av regelverket samt eventuella huvudskador.
Kampsportsdelegationen beslutar därför om ett villkor om uppföljning, se
villkor. Ansökan beviljas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
1 - 3 §§ lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
______________________

Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Christian Groth, den medicinskt sakkunnige Albert Hietala och den
idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Rickard Linde. I
beredningen av ärendet har ersättaren för ordföranden Anne Sjöblom och
ersättaren för den idrottsligt sakkunnige Tomas Eriksson, deltagit.

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
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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.

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.

