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Svenska MMA Förbundet

Kampsportsdelegationen

cfo@smmaf.se

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska MMA Förbundet tillstånd att den
18 april 2020 i Solnahallen i Stockholm, anordna en match i internationell
professionell MMA mellan Jarrah Hussein Al Silawi och Khamzat
Chimaev, med en matchtid om högst 25 minuter, fem ronder á fem minuter
effektiv tid, med rondpauser om minst 60 sekunder.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Matchen i internationell professionell MMA ska anordnas i enlighet
med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som framgår av
Svenska MMA Förbundets tillstånd från den 3 december 2010 (dnr
216-5801-2010) och som uppdaterats i beslut från den 9 februari
2018 (dnr 216-6757-2017), se det beslutets bilaga 5.
2. Deltagarna i matchen ska iaktta en matchvila om minst 14 dagar.

Beskrivning av ärendet
Kampsportsdelegationen lämnade den 3 december 2010 (dnr 216-58012010) Svenska MMA Förbundet tillstånd att tills vidare anordna
kampsportsmatcher i internationell professionell MMA enligt regelverket
Tävlingsregler för internationell professionell Mixed Martial Arts (MMA).
Regelverket har senare uppdaterats och ändringar framgår av
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Kampsportsdelegationens beslut från den 9 februari 2018 (dnr 216-67572017). Enligt regelverket är matchlängden tre ronder á fem minuter.
Förbundet har nu ansökt om undantag från gällande tillstånd för ett särskilt
matchtillfälle avseende internationell professionell MMA när det gäller
regelverkets bestämmelse om matchlängd:
§ 16.1 En match skall pågå i tre (3) ronder. Förbundet ansöker om att regeln
ska ha följande lydelse;
§ 16.1 En match skall pågå i fem (5) ronder.
Av ansökan framgår i övrigt bland annat följande: Den aktuella ansökan om
undantag avser enbart matchen mellan Jarrah Hussein Al-Silawi och
Khamzat Chimaev vid MMA-tävlingen ”Brave CF 37” den 18 april 2020.
En utökning av matchlängden aktualiseras endast för den yttersta
världseliten och rör bara idrottsutövare som, till och med i den begränsade
kretsen, har presterat på sådan nivå att de i princip har kvalificerat sig för att
delta i en världsmästartitelmatch. Såväl Jarrah Hussein Al-Silawi som
Khamzat Chimaev är väletablerade, erfarna och mycket meriterade
kampsportsutövare. Svenska MMA Förbundet anser att denna match är
säker både ur ett rent MMA-perspektiv samt utövarnas andra
kampsportstävlande. Lagstiftaren har beträffande längre matchtider noterat
att det föreligger en risk för att idrottsutövarna hinner träffas av ett större
antal slag samt att uttröttade nackmuskler kan leda till större skadeeffekter
på hjärnan. Lagstiftaren har emellertid också konstaterat att detta är
beroende av i vilken utsträckning slag och sparkar respektive
brottningsmoment förekommer i en viss kampsportsform. Svenska MMA
Förbundet instämmer i lagstiftarens bedömning och har därför särskilt
undersökt hur förekomsten av slag och sparkar respektive brottningsmoment
påverkas av en utökad matchlängd. Vid en analys av internationellt
genomförda femrondsmatcher framkommer att momenten clinch/brottning
ökar nästan linjärt ju längre tid en match pågår och omvänt minskar antalet
slag och sparkar. Det kan vidare konstateras att eftersom det bara är den
yttersta världseliten som tillåts delta i femrondersmatcher så besitter dessa
idrottsutövare, generellt sett, en väsentligt högre defensiv kompetens än
mindre erfarna professionella MMA-idrottare. Mer erfarna idrottsutövare
skyddar sig helt enkelt bättre och utsätter sig mer sällan för risken att bli
träffade. Vid matcher med utökad matchlängd kan idrottsutövarna heller
inte bibehålla samma intensitet som i en trerondsmatch.
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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.
Tillstånd till kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för
deltagarna.
Tillstånd kan 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 beslut om tillstånd får
förenas med villkor. Som nämnts ovan har förbundet idag ett generellt
tillstånd att anordna matcher i internationell professionell MMA med en
matchlängd om maximalt 15 minuter. Enligt Kampsportsdelegationens
mening utgör ett generellt tillstånd inte hinder mot att tillståndshavaren
därutöver ansöker om att få anordna en eller flera matcher med tillämpning
av ett regelverk som avviker från det som omfattas av det generella
tillståndet. Förbundets aktuella ansökan ska således prövas.
När det gäller matchlängden uttalades bland annat följande i lagens
förarbeten. Långa matcher innebär att deltagarna hinner träffas av många
slag. Dessutom tröttas nackmusklerna ut av de slag som träffar vilket leder
till större skadeeffekter på hjärnan. Det är svårt att sätta en definitiv gräns
för hur lång en match får vara. Det är bland annat beroende av om det
förekommer några slag eller sparkar eller om idrotten främst innehåller
brottningsmoment. En rimlig gräns bör vara att låta en match pågå i högst
12 minuter med flera rondpauser om minst en minut (prop. 2005/2006:147
s. 29). Någon maximal matchlängd har dock inte fastslagits vare sig i lagen
eller i dess förarbeten. Denna fråga har i stället överlämnats till
Kampsportsdelegationen för prövning (a. prop. s. 29).
Som sagts ovan är den begränsning av matchtiden som uttryckts i
förarbetena inte absolut utan avsedd att tjäna som utgångspunkt för en
vidare bedömning av vad som utgör en för deltagarna godtagbar säkerhet. I
förevarande fall handlar det om att bedöma om säkerheten är godtagbar för
deltagarna i en enskild match.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
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Kampsportsdelegationen konstaterar att det i nu aktuell ansökan rör sig om
ett undantag från en specifik regel gällande antalet ronder och att övriga
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser är desamma som prövats tidigare.
Kampsportsdelegationen har därför endast att ta ställning till om matchen i
internationell professionell MMA med den begärda matchtiden om 25
minuter innebär en för deltagarna godtagbar säkerhet.
I ansökan är det fråga om två etablerade, erfarna och mycket meriterade
MMA-utövare som båda bedömts ha förutsättningar att genomföra en match
om 25 minuter. Kampsportsdelegationen finner inte skäl att ifrågasätta den
bedömningen. Delegationen konstaterar även att utövandet av MMA
innehåller fler moment än enbart slag och sparkar, till exempel
clinch/brottning. Nu nämnda moment är till och med ett väsentligt inslag i
utövandet i denna kampsport, innebärande att det sammanlagda våldet mot
huvudet generellt sett är mindre i MMA än i vissa andra kampsporter, till
exempel boxning. Mot denna bakgrund, och framförallt i beaktande av att
det nu är i fråga om två utövare som tillhör den yttersta eliten, anser
Kampsportsdelegationen att det föreligger förutsättningar att godkänna en
matchtid om 25 minuter i matchen mellan Jarrah Hussein Al-Silawi och
Khamzat Chimaev. Med hänsyn till att den effektiva matchlängden förlängts
ska deltagarna iaktta en matchvila om minst fjorton dagar.

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. Albert Hietala är av skiljaktig
mening, se nedan.
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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.
Albert Hietala är skiljaktig och anför följande. Det har enligt min mening
inte framkommit sådana omständigheter som gör att jag vill frångå den
effektiva matchlängden om 15 minuter som Kampsportsdelegationen
tidigare angett som villkor och som får anses utgöra en godtagbar säkerhet.
Ansökan 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.

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.
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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.

