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Kampsportsdelegationen

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006) om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Sökanden:

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
802005-2588
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Adress:

_____________________
KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i Allstyle Open.
Tillståndet gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är
anslutna till Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet skall
anordnas i enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som
inlämnats tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. En deltagare som inte fyllt 18 år skall använda huvudskydd vid
deltagande i matcher i Allstyle Open Classic.
3. Matchlängden i Challenge Cup skall begränsas till 2 x 2 minuter med 1
minuts rondvila.
4. En deltagare som blivit nedslagen genom KO (Knock Out) på grund av
träff mot huvudet eller dömd RSC-H (Referee Stops Contest – Head) tre
gånger under en tjugofyramånaders period skall inte tillåtas att delta i
tävling eller sparring under en period av minst ett år.
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5. För deltagande i fyra matcher per dag inom Allstyle Open och Challenge
Cup skall en obligatorisk vilo- och återhämtningsperiod om en timme
införas efter den tredje matchens slut. Under den timmen skall en
läkarundersökning göras och deltagaren måste få klartecken av läkare för att
få delta i den fjärde matchen.
6. Svenska Budo & Kampsportsförbundet skall senast den 1 januari 2008 ha
infört rutiner för ett gemensamt uppföljningssystem av deltagare inom
Allstyle Open samt de övriga kampsporter inom förbundet som tidigare
meddelats tillstånd av kampsportsdelegationen.
7. Svenska Budo & Kampsportsförbundet skall, i enlighet med villkor 9 i
beslut meddelat den 10 januari 2007 dnr. 216-15339-2006, senast den 1
februari varje år med början 2008 till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en
skriftlig redogörelse för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har
genomförts under det närmast föregående verksamhetsåret.
_____________________
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Svenska Budo & Kampsportsförbundet har ansökt om tillstånd att tills
vidare anordna kampsportsmatcher i Allstyle Open. Till ansökan har
bifogats ett regelverk för kampsporten och förbundet har i ansökan redogjort
för hur egenkontrollen skall utföras. Vad gäller kravet på att ansökan skall
innehålla stadgar för organisationen har Svenska Budo &
Kampsportsförbundet hänvisat till de av förbundet tidigare inlämnade
ansökningarna, där förbundets stadgar har bifogats. Av dessa handlingar
framgår att Svenska Budo & Kampsportsförbundet är medlem i Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) och omfattar ca 800 föreningar med tillsammans ca
42 000 medlemmar. Svenska Budo & Kampsportsförbundet har till uppgift
att administrera och befrämja budoarter och andra kampsporter. Undantagna
är kampsporter som har till syfte att med avsikt skada andra utövare eller där
knockout är vinstgivande moment. Samtliga kampidrotter inom förbundet
skall tillämpa förbundets stadgar.
Kampsportsdelegationen avslog i beslut den 9 februari 2007, dnr 21619683-2006, den av förbundet tidigare inlämnade ansökan om att tills vidare
anordna kampsportsmatcher i Allstyle Open. Delegationen gjorde
bedömningen att det regelverk som då prövades var bristfälligt i flera
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avseenden och inte tillräckligt utförligt eller omfattande för att regelverket
skulle anses vara säkerhetsmässigt godtagbart.
Av ansökningshandlingarna framgår att tävlingsformen Allstyle Open
skapades 1984 med syftet att olika kampstilar med stående fighting skulle
ges möjlighet att mötas under underhållande och rättvisa former. Allstyle
Open sorterar under International Allstyle rules (I.A.R.) och det finns i
dagsläget tre olika tävlingar under samma regelsystem inom I.A.R. Förutom
nämnda Allstyle Open finns även Master Cup och Challenge Cup.
Tävlingsformen är en variant av semikontakt där deltagarna inte kan vinna
på knockout mot huvud.
Enligt sökanden har reglerna vunnit stort genomslag och 32 Allstyle Open
turneringar, sju Challenge Cup turneringar och tio Master Cup galor har
anordnats sedan starten. Detta innebär enligt sökanden mellan 3 500 och
4 500 anmälda fighters från taekwondo, karate, kung fu, kickboxning, muay
thai, ju-jutsu och boxning samt att reglerna uppskattningsvis har prövats i
över 4 000 matcher och 25 000 matchminuter under 23 år. Enligt sökanden
har det hittills aldrig inträffat någon allvarlig olycka.
_____________________
KAMPSPORTSDELEGATIONENS SKÄL FÖR BESLUTET
Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
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.
Enligt 2 § samma lag 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 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,
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utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout, uppföljning, möjlighet
att avbryta en ojämn match, matchlängd, åldersgräns för deltagande och
krav på anordnaren. I detta sammanhang bör också nämnas att regeringen i
propositionen uttalat att de säkerhetsbestämmelser som i dag gäller inom
kampsporter som organiseras av förbund anslutna till Riksidrottsförbundet
bör utgöra en viktig utgångspunkt vid bedömningen av vad som kan krävas
av en idrottsverksamhet för att den ur säkerhets- och hälsosynpunkt skall
kunna tillåtas (se t.ex. a.a. s. 27).
Delegationen övergår härefter till att pröva de nu aktuella tävlingsreglerna
och säkerhetsbestämmelserna.
I Allstyle Open utförs en stående kamp mellan deltagare som kommer från
olika kampsportsstilar men som tävlar under ett och samma regelverk.
Tävlingen indelas i olika klasser där samtliga tillåter tekniker mot huvudet,
varför Allstyle Open är tillståndspliktig. Allstyle Open uppdelas i Allstyle
Open Classic och Allstyle Open Modern. Inom Allstyle Open Classic tillåts
sparkar mot huvudet och i Allstyle Open Modern tillåts därutöver även slag
mot huvudet.
Tydliga regler och regelinnehåll
I regelverket för Allstyle Open finns tydliga bestämmelser för vad som är
tillåtet respektive otillåtet. Poäng utdelas för tekniker som träffar tillåten och
poänggivande kroppsdel. Huvudet är en tillåten träffyta för sparkar och slag,
dock inte för slag inom Allstyle Open Classic. Tekniken måste vara
avsiktlig och utförd med pregnans, d.v.s. att tekniken inte får dö på målet.
Med detta menas enligt sökanden att träffen antingen skall ge en s.k.
återstuds eller att den träffade kroppsdelen förflyttas bakåt i slagriktningen. I
Allstyle Open Modern utdelas poäng för träff mot poänggivande ytor med
boxhandskens framsida, där knograden sitter, och handskens ovansida. I
Allstyle Open Classic ges poäng för träff mot poänggivande ytor med
fingerhandskes vadderade framsida, där knograden sitter. Inom båda stilarna
utdelas poäng för träff med fot och skenben mot poänggivande ytor.
Därutöver ges poäng för svep mot underben och även s.k. ”take down” där
en deltagare håller i en kroppsdel och följer upp med svep mot underben.
Enligt regelverket är det bl.a. förbjudet att utföra tekniker med för hård
kontakt, endast semikontakt är tillåtet. Om en deltagare, till följd av hård
kontakt mot huvud, slår sin motståndare ”knockout” så diskvalificeras
bägge tävlande från fortsatt medverkan i tävlingen. Enligt regelverket
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utdelas tillsägelse alternativt varning för i stort sett allt som inte är
poänggivande teknikutbyte och fasthållning, kast, knuffande, knä- och
armbågsattacker, skallning samt pungsparkar är förbjudna. Det är även
förbjudet att anfalla liggande motståndare.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att regelverket uppfyller kraven
på en godtagbar säkerhet när det gäller tydliga regler och regelinnehåll.
Utrustning
Deltagarna i Allstyle Open skall bära skenbens- och fotskydd, pungskydd
och tandskydd. I Allstyle Open Classic används därutöver handskar med
öppet grepp och med stoppning över knoge och handlov samt fingrets
mellanled. Utrustningen för deltagare i Allstyle Open Modern utgörs av,
utöver ovan, boxhandskar med en vikt av minst 10 oz (ounce) samt
obligatoriskt huvudskydd som skall täcka panna, öra, kindben och
bakhuvud.
I förarbetena till lagen (a. prop. s. 27f) har regeringen uttalat att alla
kampsportsutövare bör ha en utrustning som ger henne eller honom
tillfredsställande skydd vid utövandet av kampsporten. Angående
huvudskydd anförs att ett sådant skydd kan skydda hjärnan vid fall mot
golvet, men inte mot slag eller sparkar som träffar mot hakan. I kampsporter
som kombinerar stående kamp med mer brottningslika moment liggande
kan ett huvudskydd i vissa fall öka risken för skador då nacken kan bli mer
utsatt. Regeringen anser dock att ett huvudskydds fördelar ur
säkerhetssynpunkt överväger eventuella risker och därför bör användas i de
kampsporter som endast tillåter stående kamp. Inom Allstyle Open Classic
tillåts inte slag men däremot sparkar mot huvudet. Det finns inget krav på
huvudskydd inom Allstyle Open Classic.
Kampsortsdelegationen har i sina tidigare avgöranden (se beslut meddelat
den 29 november 2006, dnr. 216-14999-2006, beslut meddelat den 10
januari 2007 dnr. 216-15339-2006 och beslut meddelat den 19 januari 2007,
dnr. 216-18660-2006) diskuterat kring frågan om kravet på huvudskydd.
Vad gäller bedömningen av huvudskyddets betydelse inom proffsboxning
ansåg delegationen att huvudskydd i första hand syftar till att förhindra yttre
skador och att det i vissa fall kan skydda huvudet vid fall mot golvet men att
huvudskyddet däremot inte skyddar hjärnan vid slag mot t.ex. hakan. Det är
alltså främst fråga om att huvudskyddet skyddar huvudets yttre delar och
inte hjärnan. Delegationen har därför inte ställt upp ett krav på huvudskydd
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inom proffsboxning. Vid bedömningen av huruvida huvudskydd skulle
uppställas som krav inom thaiboxning ansåg delegationen, med hänvisning
till att det rörde sig om en stående kamp mellan erfarna utövare med flera
inslag av stående brottningsmoment, att ett huvudskydd skulle kunna
innebära en större risk för skador med tanke på att huvudskyddet kan vridas.
Däremot ansåg delegationen att huvudskydd var lämpligt för deltagare i Dklass (nybörjare och boxare under 18 år) och där endast semikontakttekniker
tillåts. När det gäller delegationens bedömning av huvudskyddets betydelse
inom shootfighting, där det i den stående kampen tillåts slag och rundspakar
mot huvudet, ansåg delegationen bl.a. med hänvisning till att shootfighting
är en kampidrott som utförs både stående och liggande, att det inte fanns
skäl att tillskriva ett krav på huvudskydd. För att gå matcher i shootfighting
måste deltagaren dessutom ha fyllt 18 år.
Inom Allstyle Open Classic tillåts sparkar mot huvudet och det rör sig om
en stående kamp med vissa inslag av stående brottningslika moment. Enligt
delegationen finns det goda skäl för att huvudskydd skall användas av
deltagare som inte fyllt 18 år, dels för att de kan sakna den erfarenhet och
det ansvarstagande som krävs för att garantera dem själva en godtagbar
säkerhet och dels för att flertalet deltagare i den åldern inte är färdigväxta.
Mot bakgrund av det anförda och av delegationens resonemang i tidigare
beslut kring betydelsen av huvudskydd – främst för utövare som inte fyllt 18
år – anser således delegationen att det ur säkerhetssynpunkt är motiverat att
ställa upp ett krav på att deltagare inom Allstyle Open Classic, som inte fyllt
18 år, skall använda huvudskydd. Ett villkor i enlighet härmed skall därför
ställas upp.
I övrigt har delegationen inga invändningar när det gäller deltagarnas
utrustning.
Kampområdet
Matchytan skall vara åtta x åtta meter och golvet skall vara av typen Budo
Nord Karate matta med en tjocklek på 2,3 cm och väl stötabsorberande.
Delegationen har inget att erinra avseende kampområdet.
Uppföljning
För att få delta i matcher i Allstyle Open måste den tävlande uppvisa giltig
startbok vid läkarundersökning eller invägning. Detta innebär att Allstyle
Open kräver att de tävlande uppvisar startbok från sin respektive
stil/tävlingshemvist. I de fall stilen inte har ett startbokssystem gäller
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följande: för att få delta i matcherna krävs att det finns någon form av
dokumentation för varje deltagare som visar tidigare matcher, eventuella
skador och avstängningar. Vad gäller utländska utövare kan detta
till exempel 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 har en svensk startbok/licens får lämna uppgift om
genomförda matcher samt intyga att han eller hon inte är avstängd eller
skadad.
En deltagare som har startbok i något av de tävlingssystem som omfattas av
Länsstyrelsens jurisdiktion måste uppvisa denna och i det fall denne inte kan
prestera ett sådant skall tävlandes anmälan avslås.
Enligt sökanden är det även tänkt att parallellt med detta uppföljningssystem
upprätta en databas där de som skadat sig under tävling bokförs med
beskrivning av skadans art, uppkomst, läkarens bedömning och eventuell
avstängningstid. I samma databas skall naturligtvis även de som stängs av
på andra grunder också registreras.
Kampsportsdelegationen har inga invändningar mot det tänkta systemet för
uppföljning. Det skall dock klart framgå av uppföljningen vilka tidigare
matcher deltagarna har genomfört, om han eller hon har tvingats bryta en
match p.g.a. skada eller knockout samt eventuella avstängningar till följd av
sådana händelser.
Förfarandet efter knockout m.m.
Vid nedslagning med tillåten teknik skall domaren visa den andre tävlande
till sin ”hörna” d.v.s. där dennes coach befinner sig. Där inväntar denne
fortsatt besked i knästående ställning. Därefter tar domarens räkning från 1
till 10 vid. Om den nedslagne inte är i stridbart skick innan 10 bryts matchen
och den nedslagne diskvalificeras i enlighet med RSC (Referee Stops
Contest). Nedslagning definieras enligt reglerna som att en tävlande till följd
av en eller flera teknikers kraft är satt ur spel så pass att hans/hennes
förmåga att effektivt försvara sig väsentligt försämrats. Räkning vid
nedslagning går alltid till minst 8 oavsett om den som tar räkning återhämtat
sig tidigare. Ringdomaren och läkaren måste göra bedömningen att den
nedslagne har goda förutsättningar att prestera ett gott försvar för att
matchen skall fortsätta efter räkning.
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Om träff mot huvudet föranlett räkning skall detta noteras särskilt i
domarprotokollet och i läkarens tävlingsrapport. Då skrivs den uppkomna
situationen upp som KD – H (Knock Down – Head). Detta skall sedan föras
in i den tävlandes startbok. En tävlande kan maximalt bli nedslagen två
gånger per rond och fyra gånger per match.
Om en tävlande är medvetslös skall endast ringdomaren och den tillkallade
läkaren uppehålla sig i ringen, såvida inte någon av de båda begär hjälp. En
tävlande som blivit utslagen till följd av träff mot huvudet eller då
ringdomaren har stoppat matchen p.g.a. att tävlande fått motta för många
träffar mot huvudet, skall omedelbart undersökas av en läkare och
eskorteras hem av funktionär.
En tävlande som blivit KO (Knock Out) genom träffar mot huvudet eller
dömd RSC-H (Referee Stops Contest – Head), skall inte tillåtas att tävla
eller att delta i sparring under minst fyra veckor. En tävlande som blivit KO
genom träffar mot huvudet och/eller RSC-H två gånger inom en tre
månaders period, får inte tävla eller delta i sparring på en tid av sex
månader. En tävlande som blivit KO genom träffar mot huvudet och/eller
RSC-H tre gånger under en tjugofyra månaders period, skall inte utan
särskild prövning tillåtas delta i tävling eller sparring under en period av ett
år.
Varje KO som följd av attack mot huvudet och varje RSC-H måste noteras i
tävlandes startbok. Ingen kampsportstävling eller sparring får återupptas
efter en obligatorisk viloperiod utan att utövaren förklarats tävlingsduglig av
läkare. Intyget skall bifogas i startboken. Ringdomaren skall meddela juryn
och poängdomarna att RSC-H skall noteras när denne har stoppat en match
där tävlande blivit oförmögen att fortsätta p.g.a. för många hårda träffar mot
huvudet. Termen RSC-H skall inte användas när en tävlande endast är
utklassad och tar emot för många poänggivande träffar utan att träffa själv.
Termen skall användas när en tävlande räddats från en knockout som var
nära förestående p.g.a. många hårda träffar mot huvudet. Varje tävlande
som förlorat en hård match med många träffar mot huvudet eller blivit
nedslagen ett flertal gånger under några på varandra följande matcher, skall
inte tillåtas att tävla eller sparra under en tid av minst fyra veckor, om juryn
i samråd med läkaren finner detta nödvändigt. Alla regler som gäller för KO
och liknande, gäller också om det inträffar under träning.
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Kampsportsdelegationen anser att reglerna om förfarandet omedelbart efter
KO genom träffar mot huvudet och/eller RSC-H är ändamålsenliga ur ett
hälso- och säkerhetsperspektiv. Det skall dock ställas upp ett krav på att en
lägsta avstängningstid om ett år skall tillämpas i de fall en deltagare blivit
KO genom träffar mot huvudet och/eller RSC-H tre gånger under en
tjugofyra månaders period. Ett sådant villkor skall därför föreskrivas. I
övrigt har delegationen inga invändningar. Reglerna syftar till att minska
risken för allvarliga huvudskador.
Möjlighet att avbryta en ojämn match
Enligt regelverket sker indelning av deltagare i olika viktklasser beroende
på ålder och kön. 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
skall ringdomaren bryta matchen och kora den överlägsne till segrare. Om
en deltagare på grund av skada, sjukdom eller annat, på eget eller coachens
initiativ, inte kan/vill fortsätta kan han eller hon ge upp matchen och
motståndaren utses då till segrare. Även deltagarens sekond kan genom att
kasta in handduken ge upp matchen för den tävlande.
Matchlängd
En deltagare får gå maximalt fyra matcher per dag i Allstyle Open och
Challenge Cup. I Master Cup är det maximala antalet matcher två. Varje
match är 2 x 2 minuter i Allstyle Open med 1 minuts rondvila. I Master Cup
är matchen 3 x 2 minuter med 1 minuts vila. Förlängning kan ske i samtliga
fall med 1 rond à 2 minuter vid oavgjort efter ordinarie matchslut. Det finns
ingen uppgift om matchlängden i Challenge Cup. Delegationen anser därför
att den skall begränsas till 2 x 2 minuter med 1 minuts rondvila. Ett villkor i
enlighet härmed skall därför ställas upp.
Kampsportsdelegationen kan konstatera att de matchlängder som reglerna
tillåter inte överskrider tolv minuters effektiv matchtid, vilket även påtalats
som en rimlig gräns i propositionen. Vidare har regeringen uttalat att det
inte bör ställas upp någon generell begränsning av den totala matchtiden per
dag vid turneringar och utslagstävlingar utan att den frågan får prövas av
tillståndsmyndigheten (a.a. s. 29). Även kampsportsdelegationen anser att
någon generell gräns inte bör uppställas utan att frågan får prövas i varje
enskilt ärende utifrån de övriga säkerhetsbestämmelser som gäller för
kampsporten i fråga.
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När det gäller frågan om vilken total matchtid per dag i en turnering som
kan anses acceptabel, skall hänsyn tas dels till kampsportens karaktär och
dels till övriga säkerhetsbestämmelser i regelverket. Inom Allstyle Open
Classic tillåts sparkar med semikontakt mot huvudet och inom Allstyle
Open Modern även slag med semikontakt mot huvudet. Därutöver tillåts
tekniker med semikontakt mot, med några undantag, hela kroppen.
Kampsportsdelegationen har i sina tidigare avgöranden (se beslut meddelat
den 10 januari 2007, dnr. 216-15339-2006 angående kickboxning och beslut
meddelat den 19 januari 2007, dnr. 216-18660-2006, angående thaiboxning)
diskuterat kring frågan om den maximala matchtiden per dag och gjorde
därvid bedömningen att det inte fanns några hinder för att inom dessa
kampsporter, som inte bara tillåter slag mot huvudet utan även sparkar och
slag mot övriga kroppen, tillåta en maximal matchtid per dag som överskred
tolv minuter om det fanns ett krav på att det infördes en obligatorisk vilooch återhämtningsperiod om en timme. Under den timmen skulle en
läkarundersökning göras och deltagaren var tvungen att få klartecken av
läkare för att få ställa upp i nästföljande match.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att det vid deltagande i fyra
matcher per dag inom Allstyle Open och Challenge Cup, från
säkerhetssynpunkt, skall införas en obligatorisk vilo- och återhämtningsperiod om en timme efter den tredje matchens slut. Under den timmen skall
en läkarundersökning göras och deltagaren måste få klartecken av läkare för
att få delta i den fjärde matchen. Ett villkor i enlighet härmed skall därför
ställas upp för att en deltagare skall få gå fler än tre matcher om totalt tolv
minuters matchtid på en dag. Maximal matchtid per dag blir under dessa
förutsättningar således 16 minuter.
Åldersgräns för deltagande
Senior är den som fyllt 18 år. Juniorer delas in i två ålderskategorier 14-16
år samt 16-18 år. Med detta menas att deltagaren skall fylla 14 år under
innevarande kalenderår men ännu inte fyllt 16 år på tävlingsdagen eller
under turneringens gång. Alternativt att den tävlande har fyllt 16 år men
ännu inte 18 år på tävlingsdagen. Den yngre kategorin 14-16 år tävlar endast
under Allstyle Open Classic regler medan de äldre mellan 16–18 år även
kan tävla i Allstyle Open Modern. I juniortävlingar premieras teknisk
färdighet framför styrka.
I propositionen omnämns särskilt att deltagare under 18 år bör
uppmärksammas. Kampsportsdelegationen har tillskrivit ett krav på att
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deltagare inom Allstyle Open Classic som inte fyllt 18 år skall 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 skall 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
Varje tävling måste ha en minst en läkare närvarande från tävlingens start
till slut. Om läkaren tycker att en match skall avbrytas av medicinska skäl,
skall denne informera sekretariatet som då bryter matchen. När matchen har
avbrutits skall läkaren undersöka den berörda deltagaren och meddela
ringdomaren om matchen skall brytas eller tillåtas fortsätta.
Läkaren skall gå igenom tävlandes startbok för att kontrollera eventuella
skador. Om läkaren finner det nödvändigt skall han genomföra tester för att
fastställa om utövaren är i fullgott skick för att tävla och han kan även
besluta om tävlingsförbud om det är medicinskt försvarligt. Varje tävlande
skall i sin startbok ha ett läkarintyg som måste förnyas varje kalenderår.
Ingen tävlande skall tillåtas tävla om han bär något slag av förband på sår,
skada, skavsår, skrubbsår eller blodsutgjutelse på hjässan eller i ansiktet,
innefattande näsa och öron. En tävlande kan tillåtas att tävla om såret är
täckt av Collodium eller sårtape (steri strip). Beslut skall fattas av den läkare
som undersöker utövaren på tävlingsdagen.
Tävlingsläkaren skall dokumentera alla medicinska händelser före, under
och efter en match. Läkaren skall notera skador och åtgärder, KO, RSC-H
med tillhörande avstängningar i startboken samt underteckna denna.
Vid arrangerandet av matcherna skall det finnas en huvuddomare, en
ringdomare, minst två och maximalt fyra poängdomare samt tidtagare.
Ringdomaren skall se till att de tävlande följer regelverket och att de
tävlandes hälsa inte utsätts för onödig risk.
Egenkontrollen inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet
Förbundet har i ansökan framfört att egenkontrollen skall utföras via den
rapport som chefsdomaren och tävlingsläkaren skall skicka till förbundet
efter varje match. Kampsportsdelegationen anser att de krav som
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regelverket och förbundet uppställer på arrangör av kampsportsmatcher är
tillräckligt utförliga och detaljerade för att deltagarna skall garanteras en
godtagbar säkerhet.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att Svenska Budo &
Kampsportsförbundets rutiner för egenkontroll är tillräckligt omfattande för
att organisationen skall kunna genomföra en god egenkontroll av att
kampsportsmatcher genomförs enligt de bestämmelser och de regelverk som
antagits av organisationen.
_____________________
KAMPSPORTSDELEGATIONENS SAMMANTAGNA
BEDÖMNING
Kampsportsdelegationen konstaterar att de säkerhetsbestämmelser som
tillämpas inom Allstyle Open är tydliga och ger en god säkerhet.
Delegationen har i sin bedömning dock kommit fram till att det därutöver
skall finnas vissa bestämmelser som skall tillämpas av förbundet.
Under rubriken Utrustning har delegationen tagit upp frågan om ett krav på
huvudskydd inom Allstyle Open Classic. Så som delegationen där kommit
fram till är det ur säkerhetssynpunkt motiverat att ställa upp ett krav på att
deltagare under 18 år skall använda huvudskydd. Delegationen anser därför
att ett krav på huvudskydd för deltagare inom Allstyle Open Classic, som
inte fyllt 18 år, skall föreskrivas.
Som delegationen redovisat under rubriken Förfarandet efter knockout m.m.
bör en deltagare som blivit nedslagen genom KO (Knock Out) på grund av
träff mot huvudet eller dömd RSC-H ( Referee Stops Contest – Head) tre
gånger under en tjugofyramånaders period inte tillåtas att delta i tävling eller
sparring under en period av minst ett år. Ett sådant villkor bör därför ställas
upp.
Så som redogjorts för under rubriken Matchlängd anser delegationen att det
skall ställas upp ett krav på att matchlängden i Challenge Cup skall
begränsas till 2 x 2 minuter med 1 minuts rondvila. Det bör vidare ställas
upp vissa villkor för att en deltagare inom Allstyle Open och Challenge Cup
skall få delta i fyra matcher under en dag. Mellan den tredje och fjärde
matchen skall ett uppehåll göras på minst en timme. Under detta uppehåll
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skall deltagaren genomgå en läkarundersökning och därvid få klartecken till
fortsatt tävlande. Villkor i enlighet härmed skall därför ställas upp.
Kampsportsdelegationen gör den bedömningen att de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som Svenska Budo & Kampsportsförbundet
tillämpar innebär att säkerheten för deltagarna i Allstyle Open är godtagbar
under de förutsättningar som angetts. Svenska Budo & Kampsportsförbundet skall därför meddelas ett generellt tillstånd att tills vidare anordna
kampsportsmatcher i Allstyle Open under villkor att de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som nu prövats tillämpas. Tillståndet skall även
omfatta de distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till
förbundet. Svenska Budo & Kampsportsförbundet skall senast den 1 januari
2008 införa ett gemensamt system för uppföljning av deltagare inom
samtliga de kampsporter som administreras av förbundet och som meddelats
tillstånd. Förbundet skall senast den 1 februari varje år med början 2008 till
Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur förbundets
egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast föregående
verksamhetsåret.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.
För kampsportsdelegationen

Petra Lundh
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Petra Lundh, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den idrottsligt
sakkunnige George Sallfeldt. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Helena Stigeborn. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Christina
Hjulström deltagit.

BILAGA 2

Kampsportsdelegationen

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni vill överklaga kampsportsdelegationens beslut skall Ni skriva till
Länsstyrelsen.
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 skall
ändras.
Överklagandet skall ställas till Länsrätten i Örebro län 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 Länsrätten i Örebro län.
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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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