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KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i Allstyle. Tillståndet
gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till
Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher i Allstyle ska anordnas i enlighet med de
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. En deltagare som inte fyllt 18 år ska använda huvudskydd vid deltagande i
matcher i Allstyle Modern.
3. För deltagande i maximalt fyra matcher per dag inom Allstyle klass I ska
en obligatorisk vilo- och återhämtningsperiod om en timme införas mellan
varje match. Under den timmen ska en läkarundersökning göras och
deltagaren måste få klartecken av läkare för att få ställa upp i nästföljande
match. Detta gäller oavsett antalet ronder i en match.
4. För deltagande i maximalt tre matcher per dag inom Allstyle Pro ska en
obligatorisk vilo- och återhämtningsperiod om en timme införas mellan varje
match. Under den timmen ska en läkarundersökning göras och deltagaren
måste få klartecken av läkare för att få ställa upp i nästföljande match. Detta
gäller oavsett antalet ronder i en match.
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5. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska senast den 1 februari 2014 till
Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur förbundets
egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast föregående
verksamhetsåret.
ÄRENDET
Kampsportsdelegationen lämnade den 25 april 2007 (dnr 216-05908-2007)
tillstånd för Svenska Budo & Kampsportsförbundet (förbundet) att tills
vidare anordna kampsportsmatcher i Allstyle Open. Tillståndet var förenat
med ett antal villkor.
Förbundet har nu inkommit med en ansökan om tillstånd att anordna
kampsportsmatcher enligt ett ändrat regelverk för Allstyle Open. Till ansökan
har bifogats ett regelverk med tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.
Förbundet har ombetts lämna komplettering och förtydligande avseende
tillåten kontaktgrad inom respektve ”stil”, tillåtna tekniker i Klass I och
matchlängder för Klass I samt klargörande om bland annat matchmaking
inom Klass I och Pro, vilka krav ställs på deltagarna för att gå match i Klass I
och Pro och vilka åldersgränser som gäller för Klass I.
Komplettering har lämnats genom reviderade tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser.
SKÄLEN FÖR KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
(kampsportslagen) får tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i
kampsport som tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld
avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) inte anordnas utan
tillstånd.
Kampsportsdelegationen konstaterar inledningsvis att de matcher i Allstyle
som förbundet har ansökt om tillstånd för utgör tillståndspliktig verksamhet
enligt kampsportslagen.
Enligt 2 § kampsportslagen får tillstånd till kampsportsmatch lämnas endast
om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna.
Regeringen har i förarbetena till lagen ställt upp vissa kriterier som den anser
bör beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar för
deltagarna i en kampsportsmatch (se prop. 2005/06:147 s. 27 ff.). Kriterierna
bör enligt regeringen i princip gälla för alla kampsporter, även om vissa
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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 under tydliga regler, regelinnehåll, utrustning, kampområdet,
förfarandet efter knockout, uppföljning, möjlighet att avbryta en ojämn
match, matchlängd, åldersgräns för deltagande och krav på anordnaren.
De tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som nu är aktuella för prövning
bygger i stort på det regelverk som förbundet tidigare meddelats tillstånd för.
Ändringarna avser införandet av Pro och indelningen i behörighet Klass I och
Klass II. Därutöver har de villkor som föreskrevs för tillståndet skrivits in i
reglerna. Kampsportsdelegationen övergår härefter till att bedöma
regelverket i sin helhet.
Tydliga regler och regelinnehåll
Av regelverket framgår att Allstyle är samlingsbegrepp för ett antal
besläktade kampsporter samlade under I.A.R. International Allstyle Rules.
Tävlingen har två huvudgrenar den ena kallas Allstyle Classic där
kombattanterna inte får rikta slag mot huvud (det är tillåtet med spark mot
huvudet). Den andra kallas Allstyle Modern där det är tillåtet att slå och
sparka mot huvudet. Tävlingsformerna Allstyle Classic och Allstyle Modern:
Ungdom/Junior/Senior Klass II är semikontaktsporter vilket innebär att man
inte kan vinna på knockout mot huvud. I Allstyle Klass I och Allstyle Pro är
knockout mot huvud ett vinstgivande moment. I tävlingsformen Allstyle Pro
tillåter man knä mot huvud. I tävlingsformen Allstyle Pro använder man
varken ben eller huvudskydd.
Förbundet har kompletterat och förtydligat ingivet regelverk, som efter
gjorda justeringar, enligt Kampsportsdelegationens bedömning uppfyller
kraven på en godtagbar säkerhet.
Utrustning
Inom Allstyle Modern ska de tävlande använda godkända handskar som ska
vara av tävlingstyp och med en vikt om minst 10 oz samt vara rena och
felfria. Godkända huvudskydd är obligatoriskt för dem som tävlar med slag
mot huvudet.
Inom Allstyle Classic ska de tävlande använda godkända handskar som är
utformade så att de har öppet grepp med stoppning över knoge och handlov
samt fingrets mellanhand. Handsken försluts med elastisk resår eller
kardborreband. Det är vidare tillåtet att ha huvudskydd, vilket dock är
obligatoriskt för deltagare under 18 år.
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Inom Allstyle Pro ska de tävlande använda godkända handskar som ska vara
av tävlingstyp med en vikt om minst 10 oz.
Kampsportsdelegationen konstaterar att det inom Allstyle Modern är
obligatoriskt med huvudskydd för dem som tävlar med slag mot huvudet. Det
är inom nämnda tävlingsstil även tillåtet med spark mot huvudet.
Delegationen anser att det i likhet med vad som gäller inom Allstyle Classic
för deltagare under 18 år, är motiverat att ställa upp ett krav på att deltagare
som inte fyllt 18 år, ska använda huvudskydd. Ett villkor i enlighet härmed
skall därför ställas upp.
Av regelverket kan vidare utläsas att huvudskydd inte används inom Pro och
Klass I. Tävlande i Pro samt klass I ska vara minst 18 år fyllda på
matchdagen. Kampsportsdelegationen har i tidigare beslut behandlat frågan
om kravet på huvudskydd, vilket även gjordes i tillståndsbeslutet från 2007.
Mot bakgrund av övriga säkerhetsbestämmelser som bland annat
matchmaking och de krav som ställs på de tävlande, bedömer delegationen
det vara förenligt med kravet på godtagbar säkerhet att matcher i Pro och
klass I genomförs utan krav på huvudskydd.
I övrigt har delegationen inga invändningar när det gäller deltagarnas
utrustning.
Kampområdet
Matchytan ska vara 8x8 meter och golvet utgöras av pusselmatta i måtten
1x1 meter och vara 2,3 cm tjock och väl stötabsorberande. Delegationen har
inget att erinra avseende kampområdet.
Förfarandet efter knockout
I regelverket finns bestämmelser om nedslagning/räkning (regel 21) och
åtgärder efter KO och RSC-H (regel 22). Dessa anger bland annat att det vid
nedslagning sker en räkning från 1–10. Om den nedslagne inte är i stridbart
skick innan 10 bryts matchen och den nedslagne diskvalificeras i enlighet
med RSC. Ringdomaren och läkaren måste göra bedömningen att den
nedslagne har goda förutsättningar att prestera ett gott försvar för att matchen
ska fortsätta efter räkning. En tävlande får max bli nedslagen två gånger per
rond och fyra gånger per match.
Reglerna anger vidare att om en tävlande är medvetslös ska endast
ringdomaren och den tillkallande läkaren uppehålla sig i ringen, såvida inte
någon av de båda begär hjälp. En tävlande som blivit utslagen till följd av
träffar på huvudet eller då ringdomaren har stoppat matchen p.g.a. att
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tävlande fått motta för många träffar mot huvudet, ska undersökas
omedelbart efteråt av en läkare och eskorteras hem av funktionär.
Kampsportsdelegationen har inga invändningar mot regelverkets
bestämmelser om förfarandet efter knockout. Delegationen har noterat att det
i regel 21 i) anges att knockout, i enlighet med förbundets stadgar, inte är
tillåtet och leder till diskvalifikation. Denna regel står i strid med vad som är
föreskrivet om Pro och klass I. Som det får förstås är detta en skrivning som
är kvar sedan tidigare och som inte ändrats av förbundet inför den nu gjorda
ansökan.
Uppföljning
När det gäller uppföljning finns i regel 6 bestämmelser om att en tävlande
måste uppvisa giltig tävlingslicens eller startbok från sin specifika idrott vid
läkarundersökning eller invägning. Vad gäller de utländska utövarna kan
detta (exempelvis) lösas genom att de tar med sig licens samt läkarintyg och
att arrangören/förbundet utfärdar någon form av blankett/formulär där de
deltagare som inte som inte har en svensk startbok/licens får lämna uppgift
om genomförda matcher samt intyga att han eller hon inte är avstängd eller
skadad.
Vidare framgår följande. Den tävlande ska vara i god fysisk och psykisk form
och väl förberedd för att tävla. En tävlande i Pro och klass I ska ha
dokumenterad tävlingserfarenhet av fullkontaktskampsport. Vid anmälan till
tävling ansvarar den tävlande för att all relevant kamsportserfarenhet delges
matchmakern.
All information om en tävling sparas i en databas. De av tävlingsläkaren
sammanställda uppgifterna om eventuella knockouter och karantän med
beskrivning av skadans art, uppkomst införs i databasen som administreras av
förbundet. Liksom även de som stängs av på andra grunder.
Kampsportsdelegationen har inga invändningar mot bestämmelserna om
uppföljning av deltagarna utan anser det vara ett system som uppfyller kraven
på en godtagbar säkerhet.
Möjlighet att avbryta en ojämn match
Enligt regelverket sker indelning av deltagare i olika viktklasser beroende på
ålder och kön.
Enligt reglerna kan den tävlandes sekond kasta in en handduk på mattan och
ge upp matchen för den tävlande. Ringdomaren har till uppgift att se till att
de tävlande följer regelprotokollet och att de tävlandes hälsa inte utsätts för
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onödig risk. Vid uppenbar missmatchning är det domarens uppgift att bryta
matchen och rapportera till sanktionsgivaren. Om en tävlande bedöms vara så
överlägsen att fortsatt matchande utgör fara för dennes motståndare eller att
avståndet i poäng blir så stort att motståndaren inte har en praktisk möjlighet
att hämta in detta så ska ringdomaren bryta matchen och kora den överlägsne
till segrare.
Om läkaren tycker att en match ska avbrytas av medicinska skäl, ska denne
informera sekretariatet som då bryter matchen. När matchen är bruten ska
läkaren undersöka den berörda tävlande och meddela ringdomaren om
matchen ska brytas eller tillåtas fortsätta.
I regelverket finns även bestämmelser om matchmaking inom Allstyle Klass
I och Allstyle Pro. Av dessa framgår att alla matcher ska vara jämnt
matchade med de tävlandes fysiska förutsättningar och tävlingserfarenhet
beaktade så att endast jämbördiga motståndare kan mötas. En matchmaker
med god erfarenhet av stående kampsport och matchning ska ansvara för
matchning av de tävlande. Det åligger matchmakern att ta reda på relevant
fakta (vikt, längd, tidigare matcher, annan kampsportserfarenhet, tidigare
knockouter etc) om de tävlande som underlag för matchning. En tävlandes
tidigare erfarenhet i andra kampsporter ska beaktas.
Kampsportsdelegationen anser att reglerna rörande ringdomarens, coachens
och läkarens möjlighet att avbryta en match i säkerhetshänseende är
tillfredsställande och helt i enlighet med vad som uttalats i förarbetena (se a.
prop. s. 28 f). Även bestämmelserna om matchmaking är väl utformade och
motsvarar kraven på en godtagbar säkerhet för deltagarna.
Matchlängd
Inom Allstyle Pro (Allstyle Pro/Master Cup) är matchlängden 3x2 minuter
med 1 minuts vila och en tävlande tillåts gå maximalt tre matcher per dag.
I Allstyle Klass I (Allstyle Open/Challenge Cup) är matchlängden 2x2
minuter med 1 minuts vila och en tävlande tillåts gå maximalt fyra matcher
per dag.
I Allstyle Klass II (Allstyle Open) är matchlängden 2x2 minuter med 1
minuts vila och en tävlande tillåts gå maximalt fyra matcher per dag.
Förlängning kan ske inom samtliga klasser och då med 1 rond à 2 minuter
vid oavgjort efter ordinarie matchslut.
För deltagande i fyra matcher per dag inom Allstyle Open ska en obligatorisk
vilo- och återhämtningsperiod om en timme införas efter den tredje matchens
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slut. Under den timmen ska en läkarundersökning göras och deltagaren måste
få klartecken av läkare för att få delta i den fjärde matchen.
Kampsportsdelegationen kan konstatera att de matchlängder som reglerna
tillåter inte överskrider tolv minuters effektiv matchtid, vilket även påtalats
som en rimlig allmän gräns i förarbetena till kampsportslagen (se a. prop. s.
29).
När det gäller den totala matchtiden per dag vid turneringar och
utslagstävlingar har regeringen i förarbetena ansett att någon generell
begränsning av den totala matchtiden per dag vid turneringar och
utslagstävlingar inte bör anges. Frågan om sådan maximal matchtid bör i
stället prövas av tillståndsmyndigheten och bedömas med utgångspunkt i den
specifika kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser (a. prop. s.
29).
Kampsportsdelegationen har i tidigare beslut beviljat tillstånd för matcher i
thaiboxning enligt regler som innebär en total matchtid per dag som uppgår
till 36 minuter. I aktuellt fall ges en tävlande möjlighet att delta i tre
respektive fyra matcher på en dag vilket innebär att den totala matchtiden
under en dag (inklusive förlängningsrond) kan uppgå till högst 24 minuter.
Kampsportsdelegationen anser, mot bakgrund av övriga
säkerhetsbestämmelser som bland annat matchmaking att det inte finns några
hinder för att tillåta maximalt tre matcher per dag inom Pro respektive fyra
matcher per dag inom klass I. Det ska dock införas en obligatorisk vilo- och
återhämtningsperiod om en timme mellan varje match. Under den timmen
ska en läkarundersökning göras och deltagaren måste få klartecken av läkare
för att få ställa upp i nästföljande match. Detta gäller oavsett antalet ronder i
en match.
Åldersgräns för deltagande
Enligt regelverket är senior den som fyllt 18 år och inom Allstyle Klass I och
Allstyle Pro måste tävlande på tävlingsdagen vara minst 18 år fyllda.
Juniorer delas in i två ålderskategorier 14–16 år samt 16–18 år. Med detta
menas att deltagaren ska lägst fylla 14 år under innehavande kalenderår men
ännu inte fyllt 16 år på tävlingsdagen eller under turneringens gång.
Alternativt tävlande har fyllt 16 år men ännu inte 18 år på tävlingsdagen. Den
yngre kategorin 14–16 år tävlar endast under Allstyle Classic regler. De äldre
16–18 år får tävla Classic eller Modern. I juniortävlingar premieras teknisk
färdighet framför styrka.
När det gäller åldersgräns för deltagande har regeringen i förarbetena till
kampsportslagen uttalat att det är viktigt att de som deltar i kampsport som
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tillåter våld mot huvudet är färdigväxta så att deras framtida fysiska och
intellektuella utveckling inte äventyras. Enligt regeringens mening bör det
dock alltid uppmärksammas om det finns deltagare under 18 år samt om
reglerna för kampsporten ger dessa deltagare ett godtagbart skydd (a. prop. s.
29). Kampsportsdelegationen har tillskrivit ett krav på att deltagare inom
Allstyle Modern som inte fyllt 18 år ska använda huvudskydd men vill
därutöver även uppmana förbundet att tillse att särskild hänsyn tas till utövare
som inte fyllt 18 år för att deras framtida utveckling inte ska äventyras.
Delegationen betonar även vikten av att en yngre utövare måste ges möjlighet
att utvecklas inom sin idrott och skaffa sig erfarenhet och kunskap om
tekniker. Med erfarna utövare ökar säkerheten i matcherna och risken för
skador minskar.
Krav på anordnaren
I regelverket finns, som ovan nämnts, bestämmelser om matchmaking.
Därutöver finns bestämmelser om tävlingsarrangörens och tävlingsledarens
ansvar. Av dessa framgår bland annat att tävlingsarrangören ska ansöka om
sanktion i god tid före aktuellt tävlingsdatum och att tävlingsarrangören efter
genomförd tävling ska skicka in en dokumentation till förbundet med en
sammanställning av resultat, eventuella skador och karantänsperioder.
Enligt reglerna ska huvuddomaren utses av arrangören och
tävlingskommittén. För att kunna verka som sådan krävs att han/hon har
genomgått utbildning i reglernas utformning och tillämpning, detsamma
gäller för ringdomare.
Regel 25 och regel 26 behandlar medicinsk lämplighet och läkare. Enligt
dessa ska läkaren gå igenom tävlandes startbok för att kontrollera eventuella
skador. Om läkaren finner det nödvändigt ska han genomföra tester för att
fastställa om utövaren är i fullgott skick för att tävla. Varje tävling måste ha
minst en legitimerad läkare närvarande från tävlingens start till slut.
Tävlingsarrangören ska överlämna ett underlag med uppgifter om den
tävlande till tävlingsläkaren inför läkarkontrollen före match.
Tävlingsläkaren ska kontrollera samtliga tävlande i Allstyle Pro och Allstyle
Klass I före match.
Egenkontroll
I den ansökan som tillståndsprövades 2007 angavs att egenkontrollen skulle
utföras via den rapport som chefsdomaren och tävlingsläkaren ska skicka till
förbundet efter varje match.
Av nu prövat regelverk framgår, som även redogjorts för ovan, att
tävlingsarrangören ska ansöka om sanktion i god tid före aktuellt
tävlingsdatum och att tävlingsarrangören efter genomförd tävling ska skicka
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in en dokumentation till förbundet med en sammanställning av resultat,
eventuella skador och karantänsperioder. Vidare anges att all information om
en tävling ska sparas i en databas. De av tävlingsläkaren sammanställda
uppgifterna om eventuella knockouter och karantän med beskrivning av
skadans art, uppkomst införs i databasen som administreras av förbundet.
Kampsportsdelegationen anser att de krav som regelverket och förbundet
uppställer på arrangör av kampsportsmatcher är tillräckligt utförliga och
detaljerade för att deltagarna ska garanteras en godtagbar säkerhet.
KAMPSPORTSDELEGATIONENS SAMMANTAGNA BEDÖMNING
Under rubriken Utrustning har delegationen tagit upp frågan om ett krav på
huvudskydd inom Allstyle Modern. Så som delegationen där kommit fram
till är det ur säkerhetssynpunkt motiverat att ställa upp ett krav på att
deltagare under 18 år ska använda huvudskydd. Delegationen anser därför att
ett krav på huvudskydd för deltagare inom Allstyle Modern, som inte fyllt 18
år, ska föreskrivas.
Det bör vidare ställas upp ett villkor för deltagande i maximalt fyra matcher
per dag inom Allstyle klass I, om att det ska införas en obligatorisk vilo- och
återhämtningsperiod om en timme mellan varje match. Under den timmen
ska en läkarundersökning göras och deltagaren måste få klartecken av läkare
för att få ställa upp i nästföljande match. Detta gäller oavsett antalet ronder i
en match. Detsamma ska gälla för deltagande i maximalt tre matcher per dag
inom Allstyle Pro.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som förbundet tillämpar innebär att säkerheten för
deltagarna i Allstyle är godtagbar under de förutsättningar som angetts ovan.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas finner
Kampsportsdelegationen, mot bakgrund av att förbundet tidigare meddelats
tillstånd som gäller tills vidare, att tillstånd även i detta fall kan meddelas tills
vidare.
Förbundet ska senast den 1 februari 2014 till Länsstyrelsen i Örebro län ge in
en skriftlig redogörelse för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har
genomförts under det närmast föregående verksamhetsåret.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.
Enligt Kampsportsdelegationens beslut

Helena Schultz
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Hans Göran Åhgren, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den
idrottsligt sakkunnige Elin Johansson. Enhälligt.
Föredragande har varit länsstyrelsens handläggare Helena Schultz. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Linda Utterberg,
och ersättaren för den idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin, deltagit.

BILAGA 2

Kampsportsdelegationen

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga Kampsportsdelegationens beslut ska ni skriva till
Länsstyrelsen.
Ange i överklagandet vilket beslut ni är missnöjd med till exempel 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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BILAGA 3

Kampsportsdelegationen

SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR
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.
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