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Dnr 216-2723-2020

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 regelverket Tävlingsregler för Svensk Kickboxning Low Kick
(LK) och K1, enligt den lydelse som framgår av bilaga 1 till ansökan.
Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd med villkor från 4 maj 2010,
dnr 216-746-2010, gäller i övrigt oförändrat. Villkoret om särredovisning av
A-klassmatcher i förbundets årliga egenkontroll, som beslutades i tidigare
beslut om regeländringar från den 4 oktober 2019, dnr 216-4799-2019, ska
fortsätta att gälla.

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.
De båda regelverken som bifogats förbundets tillstånd, Tävlingsregler för
Svensk Kickboxning Low Kick (LK) och K1 samt Tävlingsregler för Svensk
Kickboxning Kick-Light (KL) och Junior Kickboxning (JK), har vid flera
tillfällen justerats där ändringar tillståndsprövats av
Kampsportsdelegationen, så sent som den 4 oktober 2019, dnr 216-47992019. I det ärendet beslutade Kampsportsdelegationen om ett villkor att de
A-klassmatcher som genomförs enligt tillståndets regelverk ska särredovisas
i förbundets årliga egenkontroll och att det av den redovisningen ska framgå
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antal matcher, antal RSC eller RSC-H samt utdömda karenser och
avstängningar.
Svenska Kickboxningsförbundet har den 5 april 2020 inkommit med
ansökan om regeländringar i ett av de båda regelverken för tillståndet,
Tävlingsregler för svensk kickboxning Low Kick (LK) och K1 (bilaga 1).
Av ansökan framgår bland annat följande. Skenbensskydd och fotskydd (två
separata skydd) plockas bort och ersätts av ett kombinerat skydd, benämnt
ben/vristskydd. I tidigare regelverk har LK (Low Kick) använt
skenbensskydd och fotskydd medan K1 har använt ben/vristskydd. Vårt
huvudförbund, WAKO, har gjort denna förändring för att göra det enklare
och smidigare för utövarna och vi vill följa WAKO och också göra denna
förändring i vårt regelverk. Gällande klädsel fullcontact damer tas regeln
om att den tävlande vid fullcontactmatch måste använda sig av linne/topp,
då det måste vara hud mellan överdel och midja, bort. Vi tror detta kan
hindra om någon ”mullig” tjej vill testa en fullcontactmatch och då måste
vara tvungen att visa magen vid match. Gällande backhandslag har vi gjort
ett förtydligande i K1 då detta endast är tillåtet i K1. Gällande
sanktionsansökningar har tiden ändrats från sex till fem veckor då dispenser
samtidigt tas bort, då blir det fem veckor som gäller och inget annat.

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.
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.
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Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
Svenska Kickboxningsförbundet ansöker om regeländringar i ett av
regelverken som tillståndet gäller. Kampsportsdelegationen har att ta
ställning till om de till ansökan bifogade regeländringarna innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna som utövar kampsporten.
Kampsportsdelegationen anser att de föreslagna regeländringarna i ansökan
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. Villkoret om särredovisning av
A-klassmatcher i förbundets årliga egenkontroll, som beslutades i tidigare
beslut från den 4 oktober 2019, dnr 216-4799-2019, ska fortsätta att gälla.

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

Du kan överklaga beslutet
Om ni vill överklaga Kampsportsdelegationens beslut ska ni skriva till
Länsstyrelsen i Örebro län.
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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.

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.

5(5)

Beslut
2020-06-23

Dnr 216-2723-2020

