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Kampsportsdelegationen

Omprövning av kampsportsdelegationens
beslut den 9 december 2009 (dnr 21618858-2009) att lämna Svenska
Kickboxningsförbundet tillstånd att tills
vidare anordna kampsportsmatcher
Sökanden:

Svenska Kickboxningsförbundet

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar, med omprövning av beslutet den 9
december 2009 (dnr 216-18858-2009), 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
Kickboxningsförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher inom Svenska Kickboxningsförbundet ska
anordnas i enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser
som inlämnats tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se
bilaga 1.
2. För att få delta i mer än en match per dag i en turnering i Full Contact
kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K1, om
rondantalet i någon av matcherna överskrider tre, ska deltagarna efter
varje match genomgå en läkarundersökning och därvid få klartecken för
att få ställa upp i ytterligare en match samma dag. En ny match får
påbörjas först efter en timmes uppehåll räknat från det då föregående
match avslutades. Oavsett rondantal ska deltagarna genomgå en
läkarkontroll mellan match två och tre i Full Contact kickboxning, Full
Contact Low Kick kickboxning samt K1. Den tävlande kan sedan tävla
igen efter minst 60 minuters vila mellan match två och tre om läkaren
gett sin tillåtelse. – Kampsportsdelegationen erinrar om att antalet
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matcher per dag inte får överstiga tre stycken i Full Contact
kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning och K1 samt fyra
matcher i Junior Kickboxning och Light Contact kickboxning.
3. Vid anordnandet av tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i Light
Contact kickboxning och Junior Kickboxning ska en legitimerad läkare
närvara under hela tävlingen.
4. Svenska Kickboxningsförbundet ska senast den 1 februari varje år,
med början 2011, till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig
redogörelse för hur förbundets egenkontroll av verksamheten har
genomförts under det närmast föregående verksamhetsåret.
Detta beslut ersätter kampsportsdelegationens beslut den 9 december
2009 (dnr 216-18858-2009).
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Kampsportsdelegationen meddelade den 9 december 2009 Svenska
Kickboxningsförbundet tillstånd (dnr 216-18858-2009) att tills vidare
anordna kampsportsmatcher i Junior Kickboxning, Light Contact
kickboxning, Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick
kickboxning samt K1 enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för
vissa kampsportsmatcher.
Svenska Kickboxningsförbundet har den 25 januari 2010 inkommit med
en skrivelse där förbundet hemställt om omprövning av villkor 2 och 3 i
kampsportsdelegationens beslut.
Svenska Kickboxningsförbundet har begärt att villkor 2 ändras och få
följande lydelse. Deltagare som deltar i mer än en match per dag i en
turnering i Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick
kickboxning samt K1, om rondantalet överskrider 3 ronder, ska
genomgå en läkarundersökning efter varje match och därvid få
klartecken för att få ställa upp i ytterligare en match samma dag. Oavsett
rondantal ska det mellan match två och tre i Full Contact kickboxning,
Full Contact Low Kick kickboxning samt K1 göras en
läkarundersökning.
När det gäller villkor 3 har Svenska Kickboxningsförbundet anfört att
det istället för läkare ska vara tillåtet att en sjuksköterska närvarar vid
matcherna . De har dock tillagt att förbundets styrelse har
rekommenderat att man använder utbildade läkare.
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KAMPSPORTSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Enligt 1 § 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 bestämmelsen är
tillämplig på den verksamhet som Svenska Kickboxningsförbundet har
ansökt om tillstånd till.
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, utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout,
uppföljning, möjlighet att avbryta en ojämn match, matchlängd,
åldersgräns för deltagande och krav på anordnaren.
Delegationen övergår härefter till att pröva de nu aktuella
tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna under respektive rubrik.
Tydliga regler och regelinnehåll
Det finns två regelverk som reglerar de olika formerna av kickboxning.
Regelverket för svensk kickboxning fungerar som ett övergripande
regelverk med utförliga bestämmelser. Detta regelverk tillämpas på Full
Contact kickboxning (FC), Full Contact Low Kick kickboxning (FCLK)
samt K1. Det andra regelverket tillämpas på Light Contact kickboxning
(LC) och Junior Kickboxning (JK). Detta regelverk bygger i stort på
reglerna för svensk kickboxning men med vissa begränsningar.
Regelverken är väl kända för deltagarna och innehåller, enligt
delegationen, tydliga bestämmelser om vad som är tillåtet respektive
otillåtet samt vilka åtgärder som ska vidtas, dels för att öka säkerheten
för deltagarna och dels i händelse av att skada inträffar.
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Utrustning
I tävlingsreglerna för svensk kickboxning (regel 2) finns utförliga regler
gällande skydd och utrustning. Delegationen anser att den
skyddsutrustning som används inom kickboxning är godtagbar ur
säkerhetssynpunkt
Kampområdet
I regelverket för svensk kickboxning (regel 2) samt i regelverket för LC
och JK (regel 1) finns bestämmelser som bland annat reglerar ringens
utformning, golvets material och repen kring ringen. Delegationen har
inga invändningar mot dessa regler.
Förfarandet efter knockout
Regel 19 i tävlingsreglerna för svensk kickboxning reglerar förfarandet
efter Referee Stops Contest – Head (RSC-H) och knockout.
Kampsportsdelegationen anser att reglerna är ändamålsenliga ur ett
hälso- och säkerhetsperspektiv.
Uppföljning
Av tävlingsreglerna för svensk kickboxning (regel 26) framgår att det
gemensamma uppföljningssystemet med tävlingskort även
fortsättningsvis ska tillämpas av Svenska Kickboxningsförbundet. Av
tävlingsreglerna (regel 27) framgår vidare att förbundet kommer att
använda ett system med startbok för deltagarna där bl.a. skador
antecknas samt resultatet från alla matcher. Med hänsyn härtill anser
delegationen att kravet på en godtagbar uppföljning är uppfyllt.
I övrigt anser delegationen att förbundets rutiner för egenkontroll är
tillräckligt omfattande för att förbundet ska anses utföra en god
egenkontroll av att matcher i kickboxning genomförs enligt det
regelverk som nu har prövats.
När det gäller de säkerhetsbestämmelser som reglerar vilka medicinska
åtgärder (se regel 19 och 22 i tävlingsreglerna för svensk kickboxning)
som ska vidtas i olika situationer anser delegationen att reglerna är
godtagbara från hälso- och säkerhetssynpunkt.
Möjlighet att avbryta en ojämn match
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Kampsportsdelegationen anser att reglerna rörande ringdomarens (regel
9), matchläkarens (regel 12) och sekondernas (regel 8) 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).
Matchlängd och åldersgräns för deltagare
Antal ronder regleras i regelverket för svensk kickboxning (regel 12)
och i regelverket för LC och JK (regel 12). Enligt regelverket ska de
tävlande gå tre ronder á två minuter med en minuts vila mellan varje
rond. En tävlande får gå maximalt tre matcher per dag i FC, FCLK samt
K1 med en paus om minst 60 minuter mellan match två och tre samt
genomgå en läkarundersökning innan match 3 påbörjas. I LC och JK får
en deltagare gå maximalt fyra matcher per dag.
Enligt regel 12 ska fler ronder kunna tillåtas vid speciella tillfällen, om
ansökan om detta gjorts i god tid till Svenska Kickboxningsförbundet.
Maximalt antal ronder får dock aldrig överstiga sex stycken.
Regeringen har i förarbetena diskuterat frågan om matchlängd och där
uttalat att det inte går att sätta en definitiv gräns för hur lång en match
längst får vara. Det är bl.a. beroende av om det förekommer många slag
och sparkar eller om idrotten främst innehåller brottningsmoment. En
rimlig gräns bör dock vara att låta en match pågå i högst tolv minuter
med flera rondpauser om minst en minut (a.a. s. 29) Kampsportsdelegationen kan konstatera att de matchlängder som reglerna maximalt
tillåter inte överskrider tolv minuter.
Inom kickboxning tillåts sparkar, slag och knän mot i princip hela
kroppen och även clinch (K1). Detta innebär att koncentrationen av slag
och sparkar mot huvudet i förhållande till övriga kroppen under en
match minskar. Med hänsyn till det anförda anser delegationen att den
maximala matchlängden om totalt 12 minuter utgör en godtagbar
säkerhet.
I propositionen 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. När det gäller frågan om vilken total matchtid
per dag i en turnering som kan anses acceptabel, ska hänsyn tas till vad
som ovan anförts om koncentrationen av slag och sparkar mot huvudet
samt betydelsen av clinch i matcherna. Kampsportsdelegationen anser
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att det i förevarande fall inte finns några hinder för att tillåta turneringar
med maximalt tre matcher per dag (fyra vid LC och JK).
Enligt de tävlingsregler som nu prövas ska en deltagare i en turnering i
Full Contact kickboxning, Full Contact Low Kick kickboxning samt K1
genomgå en läkarkontroll mellan match två och tre och den tävlande kan
sedan tävla igen efter minst 60 minuters vila mellan match två och tre
om läkaren gett sin tillåtelse. Delegationen gör bedömningen att det vid
deltagande i flera matcher, maximalt tre matcher, i en turnering ska
införas en obligatorisk vilo- och återhämtningsperiod om en timme
mellan varje match om någon av matcherna har ett rondantal som
överskrider tre. Under den timmen ska en läkarundersökning göras och
deltagaren måste få klartecken av läkaren för att få ställa upp i
nästföljande match. Detta gäller dock endast då antalet ronder i en match
överskrider tre. Ett villkor i enlighet härmed ska därför föreskrivas för
att en deltagare ska få gå maximalt tre matcher i en turnering. Enligt
kampsportsdelegationens mening föreligger förutsättningar för att även i
övrigt bifalla Svenska Kickboxningsförbundets begäran om
omprövning.
Åldersgränserna regleras i regel 23 i regelverket för svensk kickboxning
och regelverket för LC och JK. Kampsportsdelegationen anser att
åldersgränserna är godtagbara ur säkerhetssynpunkt.
Krav på anordnaren
Vid samtliga tävlingar i FC, FCLK och K1 ska legitimerad läkare finnas
tillgänglig enligt regel 12 i regelverket för svensk kickboxning. Enligt
regel 12 i regelverket för LC och JK ska det dock vara tillåtet att
använda sig av en sjuksköterska, som har samma funktion som en
läkare. Styrelsen rekommenderar dock att man använder legitimerad
läkare. Kampsportsdelegationen anser att kravet på legitimerad läkare är
grundläggande för att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna ska
anses utgöra godtagbar säkerhet för deltagarna. Delegationen gör därför
bedömningen att det även vid anordnandet av tävlings-, tränings- eller
uppvisningsmatch i LC och JK ska finnas en legitimerad läkare
närvarande under hela tävlingen. Ett sådant villkor ska därför ställas
upp, innebärande att förbundets begäran om omprövning ska lämnas
utan bifall.
Kampsportsdelegationen anser att de övriga krav som regelverken och
förbundet uppställer på arrangörer av kampsportsmatcher är tillräckligt
utförliga och detaljerade för att deltagarna ska garanteras en godtagbar
säkerhet.
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Sammantaget anser kampsportsdelegationen att de regelverk som
tillämpas inom kickboxning är tillräckligt utförliga och detaljerade för
att deltagarna ska garanteras en godtagbar säkerhet. Delegationen har i
sin bedömning dock kommit fram till att det bör finnas vissa
bestämmelser som ska tillämpas av förbundet och som således ska
ställas upp som villkor för tillstånd.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas följer det av
3 § kampsportslagen att tillstånd bl.a. får lämnas för viss tid eller tills
vidare på ansökan av en organisation som är ansvarig för kampsporten. I
förarbetena till lagen (a. prop. s. 31f) har regeringen uttalat följande: ”Ett
tillstånd som inte är begränsat i tiden bör dock endast kunna komma i
fråga för organisationer som är mycket väl etablerade. Det bör också
vara klarlagt att organisationen i fråga har en mycket väl fungerande
kontroll av de kampsportsmatcher som anordnas såväl av organisationen
som av dess medlemsföreningar.”… ”De kampsportsförbund som för
närvarande är medlemmar i Riksidrottsförbundet har som regel en väl
fungerande organisation och tydliga regelverk samt sådan uppföljning av
att regelverket följs att tillståndsmyndigheten regelmässigt bör kunna
lämna dem tillstånd att under viss tid anordna kampsportsmatch. Det
torde vidare vara dessa kampsportsförbund som i första hand kan
komma ifråga för att få tillstånd tills vidare.”
Kampsportsdelegationen konstaterar att Svenska Kickboxningsförbundet
är ett nybildat förbund som sedan den 14 mars 2009 är ett underförbund
till Svenska Budo & Kampsportsförbundet som i sin tur är anslutet till
riksidrottsförbundet (RF). Innan bildandet av Svenska
Kickboxningsförbundet sköttes förbundets nuvarande verksamhet av
kickboxningssektionen inom Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
Detta talar för att det inom förbundet finns erfarenhet av uppföljning och
kontroll av matcher som anordnas. Tillstånd bör därför kunna meddelas
tills vidare.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.

För kampsportsdelegationen
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Hans Göran Åhgren
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Hans Göran Åhgren, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den
idrottsligt sakkunnige Helén Wiklund Wårell. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Karin Sliwinska.

