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Kampsportsdelegationen

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

Svenska Proffsboxningskommissionen
802474-6983
c/o Advokatfirman Björn Rosengren
Birger Jarlsgatan 73–75
113 56 Stockholm

Kontaktperson:
Adress:

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Proffsboxningskommissionen
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i professionell boxning.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Matcherna i professionell boxning ska anordnas i enlighet med de
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som inlämnats med ansökan, se
bilaga 1–2.
2. Varje proffsboxningsmatch som anordnas får pågå under maximalt tolv
minuter effektiv tid och avbrott ska göras för rondpauser om minst en minut.
En rond får pågå under högst tre minuter effektiv tid.
3. Deltagare i matcher får endast gå en match per dag. Deltagare i matcher i
professionell boxning enligt detta tillstånd ska iaktta en matchvila om minst
en vecka mellan varje matchtillfälle.
4. Svenska Proffsboxningskommissionen ska, vid varje matchtillfälle,
upprätta ett dokument som innehåller statistik över deltagande boxares
tidigare matcher, information om boxares hälsotillstånd, eventuella skador
och avstängningar.
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5. Vid matchningen av deltagarna ska Svenska Proffsboxningskommissionen ta hänsyn till deltagarnas fysiska förutsättningar, medicinska
historik samt göra en genomgång av ”fight-record” och resultat vid tidigare
matcher för att undvika ojämna matcher. Svenska Proffsboxningskommissionen ska inför varje match som anordnas skriftligen dokumentera
hur matchningen har genomförts.
6. Svenska Proffsboxningskommissionen ska senast den 1 september varje
år till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur
kommissionens egenkontroll av verksamheten har genomförts under det
närmast föregående verksamhetsåret.

ÄRENDET
Svenska Proffsboxningskommissionen har ansökt om (fortsatt) tillstånd att
anordna matcher i professionell boxning. Bakgrunden till ansökan uppges
vara att det Internationella Boxningsförbundet (AIBA) har etablerat sin egen
professionella boxning och därmed förbjudit medlemsförbund, i detta fall
Svenska Boxningsförbundet, att ha samröre med etablerade professionella
boxningen. Detta får till följd att de svenska boxare som är verksamma inom
European Boxing Union (EBU) inte längre kan utöva sin sport under tillsyn
av Proffsboxningskommissionen som en del av det Svenska
Boxningsförbundet. Därvid har Svenska Proffsboxningskommissionen
bildats i form av en fristående ideell förening.
Till ansökan har bifogats stadgar för Svenska Proffsboxningskommissionen
och protokoll från konstituerande möte vid föreningens bildande. På
begäran har ansökan kompletterats med de tävlingsregler som gäller inom
EBU, svenska säkerhetsbestämmelser samt en plan för egenkontroll.
Vidare uppges i ansökan att det för Svenska Proffsboxningskommissionen
gäller identiska regler, säkerhetsbestämmelser, medicinska förutsättningar
för licensgivning avseende boxare och utbildningskrav avseende övriga
licenspliktiga funktionärer som tidigare gället för Proffsboxningskommissionen under Svenska Boxningsförbundet. Ledningen för den ny
ideella föreningen är även den identisk med den tidigare
Proffsboxningskommissionen.
Kampsportsdelegationen lämnade den 12 september 2011 tillstånd till
Svenska Boxningsförbundet genom dess Proffsboxningskommission
(Prokommissionen) att tills vidare anordna kampsportsmatcher i
professionell boxning (dnr 216-4592-2011).
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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.
Av 2 § kampsportslagen följer att tillstånd till kampsportsmatch endast får
lämnas om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär
en godtagbar säkerhet för deltagarna.
Svenska Proffsboxningskommissionen har uppgett att de regler som ska
gälla för föreningen är identiska med de regler som tidigare har
tillståndsprövats av Kampsportsdelegationen. Delegationen finner inte skäl
att nu göra någon annan bedömning än den gjordes i föregående beslut
avseende matcher i professionell boxning. Kampsportsdelegationen anser
dock att vissa bestämmelser ska tydliggöras. Det gäller maximal
matchlängd, viloperiod efter match och vilket uppföljningssystem som ska
användas. Med hänsyn härtill finner delegationen att villkor 2–5 i tidigare
tillstånd från den 12 september 2011 ska gälla även fortsättningsvis för att
tillstånd ska kunna lämnas.
Kampsportsdelegationen gör därmed den bedömningen att regelverken
tillsammans med de villkor som delegationen ställer upp uppfyller kraven
på en godtagbar säkerhet. Svenska Proffsboxningskommissionen kan
således meddelas tillstånd att anordna kampsportsmatcher i professionell
boxning.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas konstaterar
Kampsportsdelegationen att Prokommissionen har god kompetens och
erfarenhet av att anordna matcher. Kampsportsdelegationen konstaterar även
att Prokommissionen har väl fungerande rutiner för kontroll och uppföljning
av att matcher anordnas i enlighet meddelat tillstånd. Mot denna bakgrund,
och med beaktande av att den nya Proffsboxningskomissionen kommer att
behålla befintlig ordning, finner Kampsportsdelegationen att det föreligger
skäl att meddela Svenska Proffsboxningskommissonen ett tillstånd att
anordna matcher i professionell boxning som gäller tills vidare.
Svenska Proffsboxningskommissonen ska senast den 1 september varje år
till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur
kommissionens egenkontroll av verksamheten har genomförts under det
närmast föregående verksamhetsåret.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 4.
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 Michael Sjölin. Enhälligt.
Föredragande har varit länsstyrelsens handläggare Helena Schultz. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för ordföranden Linda Utterberg,
ersättaren för den medicinskt sakkunnige Bo Ekstedt och ersättaren för den
idrottsligt sakkunnige Björn Eriksson, deltagit.

BILAGA 3

Kampsportsdelegationen

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni vill överklaga Kampsportsdelegationens beslut ska 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 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 4

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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