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Kamp
psportsdelegaationen

Tillsttåndsprö
övning enligt
e
lag
gen (200
06:1006
6) om
tillstå
åndsplik
kt för vis
ssa kampsports matcherr
Sökand
den:

Svenska Taekwondof
T
förbundet

Organiisationsnum
mmer:

819001–4145

Adresss:

Västra Sto
orgatan 38
611 32 Ny
yköping

Kontak
ktperson:
Adresss:

KAMP
PSPORTSD
DELEGAT
TIONENS BESLUT
B
mnar Svensk
ka Taekwonndoförbundeet tillstånd
Kampssportsdelegaationen läm
att tillss vidare anoordna match
her i Hapkid
do (kamp). T
Tillståndet gäller
g
även
för de distriktsorgganisationerr och förenin
ngar som ärr anslutna tiill Svenska
wondoförbunndet.
Taekw
Tillståndet är föreenat med fölljande villkor.
1. Kam
mpsportsmaatcher inom Svenska Taaekwondoföörbundet ska
anordn
nas i enligheet med de täävlingsregleer och säkerrhetsbestäm
mmelser
som in
nlämnats tilllsammans med
m ansökan
n och som bbifogas besllutet, se
bilaga 1, med följ ande undan
ntag.
a) Disp
pens från dee bestämmeelser i tävlin
ngsregelmenntet som reg
glerar
säkerh
heten för delltagarna får inte ges.
b) Bestämmelsen om hopslag
gning av vik
ktklasser fårr inte tilläm
mpas.
c) Besttämmelsen om hopslag
gning av åld
dersklasser ffår inte tilläämpas.
2. Mattchdomarenn ska ha möjjlighet att av
vbryta en ojjämn match
h.
l
läkare ska närvara
n
vid matcher soom anordnass enligt
3. En legitimerad
detta tiillstånd. Läkkaren ska ha
h möjlighett att avbrytaa en match om
o denne
finner det nödvänndigt med häänsyn till en
n tävlandes hhälsa.

POSTADRESS
GATUADRESS
701 86
6 ÖREBRO Sttortorget 22

TELEFON
019 - 19 30
0 00

E-POST
orebro @lansstyrelse
en.se

INTERN
NET
www.lansstyrelsen..se/orebro

ORG NR
202100-240
03
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4. Sam
mtliga bestäm
mmelser i täävlingsregleementet (billaga 1) avseeende det
ansvarr som åvilarr tävlingens legitimerad
de sjukvårdaare ska iställlet gälla
för täv
vlingens läkaare.
5. Sven
nska Taekw
wondoförbun
ndet ska sen
nast den 1 ffebruari varjje år till
Länssttyrelsen i Örrebro län gee in en skrifftlig redogörrelse för hu
ur
förbun
ndets egenkoontroll av verksamhete
v
en har genom
mförts undeer det
närmasst föregåendde verksamh
hetsåret.
--------------------------------------visar Svensk
ka Taekwonndoförbundeets
Kampssportsdelegaationen avv
ansökaan om tillståånd att anorrdna matcheer enligt de bbestämmelsser i
tävling
gsreglementtet som bifo
ogats ansökaan och som avser matcher i
Hapkid
do (kamp) fför miniorerr och kadettter.

ÄREN
NDET
Svensk
ka Taekwonndoförbundet (förbundeet) har ansöökt om tillstånd att
tills vidare anordnna matcher i Hapkido (kamp). Tilll ansökan haar bifogats
Tävlin
ngsreglemennte Hapkido
o, förbundssstadgar samtt blanketterr för
sanktio
onsansökann och rapporrt efter tävling. I ansökaan anges attt
förbun
ndet önskar en prövning
g om tillstån
ndsplikt förreligger för
Hapkid
dons kampm
moment. I samtal
s
med förbundet hhar ansökan utökats
till att, om tillstånndsplikt föreeligger, även
n omfatta enn tillståndsp
prövning
av ingiivna tävlinggsregler och
h säkerhetsb
bestämmelseer.
ndet har om
mbetts lämnaa komplettering och förrtydligande bland
Förbun
annat avseende
a
upppföljningsssystem, antaalet matcherr per dag so
om en
deltagaare tillåts sttälla upp i saamt plan förr egenkontrroll.
Kompllettering har
ar därefter läämnats av fö
örbundet.
Kampssportsdelegaationen har sedan tidig
gare meddellat förbundeet tillstånd
att tillss vidare anoordna match
her i olympisk taekwonndo WTF kaamp
(beslutt den 9 januuari 2012 med dnr 216--6030-2011)) och taekw
wondo ITF
(beslutt den 14 deccember 200
06 med dnr 216-161132
-2006.

SKÄL
LEN FÖR K
KAMPSPO
ORTSDELE
EGATIONE
ENS BESL
LUT
Enligt 1 § lagen (22006:1006)) om tillstån
ndsplikt för vvissa
ortslagen) fåår tävlings-, tränings- eller
e
kampsportmatcheer (kampspo
uppvissningsmatchh i kampspo
ort som tillåter deltagarrna att med slag,
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sparkaar eller annaat våld avsik
ktligt träffa motståndareens huvud inte
i
anordn
nas utan tillsstånd.
Den fö
örsta frågan som Kamp
psportsdeleg
gationen harr att ta ställn
ning till är
om kam
mpsportsmaatcher i Hap
pkido (kamp
p) omfattas av tillstånd
dsplikten
enligt 1 § i nämndda lag.
Angåeende lagens tillämpning
gsområde haar i förarbettena (prop.
2005/0
06:147 s. 244) uttalats fö
öljande. End
dast sådan kkampsport som
s
tillåter
avsiktlliga träffar m
mot huvudeet bör vara tillståndsplikktig. Regeriingen gör
bedöm
mningen att rregleringen av kampsport bör begrränsas till de
d
verksaamheter där reglerna utttryckligen tillåter
t
våld som träffarr huvudet.
En kam
mpsportsmaatch bör i lagens menin
ng anses tillååta våld som
m träffar
huvudeet såväl närr fullkontaktt mot huvud
det är tillåteet som när det
d endast
är tillååtet att träffaa med begräänsad kraft. De kampspportsmatcheer som
endast tillåter delttagarna att markera
m
slag eller sparkkar mot
motstååndarens huv
uvud, dvs. däär träffar mot huvudet iinte är tillåttet, bör
däremo
ot inte omfaattas av tillsståndskravet.
Kampssportsdelegaationen kon
nstaterar inleedningsvis aatt ansökan
n endast
omfatttar kampspoortsmatcher i Hapkido (kamp).
(
Enlligt det till ansökan
a
bifogade tävlingsrreglementett är det bestämmelsernaa i artiklarn
na 1–12
samt 27–48
2
som ttillämpas vid sådana matcher. Av aartikel 35 punkten 2
framgåår att huvuddet är tillåten
n träffyta. Mot
M den bakkgrunden fin
nner
delegaationen att kkampsportsm
matcher i Haapkido (kam
mp) är
tillstån
ndspliktiga. Vidare ang
ges i reglementet att träf
äff i huvudett aldrig är
tillåtet för minioreer och kadetter. Delegaationen bedöömer därmeed att
sådanaa matcher innte är tillstån
ndspliktiga enligt kamppsportslagen.
Ansök
kan ska därfö
för avvisas i den delen.
Enligt 2 § kampspportslagen får
f tillstånd till kampspportsmatch lämnas
l
o säkerheetsbestämmelser
endast om kampspportens tävllingsregler och
innebäär en godtaggbar säkerheet för deltag
garna.
Regeriingen har i fförarbetena till lagen sttällt upp visssa kriterier som den
anser bör
b beaktas vid avgöran
nde av frågaan om säkerrheten är go
odtagbar
för delltagarna i enn kampsportsmatch (se a. prop. s. 227 ff.). De kriterier
k
som näämns har deelats upp eft
fter olika om
mråden och rrubricerats enligt
följand
de; tydliga rregler, regeelinnehåll, utrustning,
u
kkampområd
det,
förfara
andet efter kknockout, up
ppföljning, möjlighet aatt avbryta en
e ojämn
match,, matchlänggd, åldersgrräns för delttagande ochh krav på
anordn
naren.
öva de nu akktuella
Delegaationen överrgår härefteer till att prö
tävling
gsreglerna ooch säkerhettsbestämmeelserna undeer respektiv
ve rubrik.
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Som ovan nämntss är det tävliingsreglemeentets artikllar 1–12 sam
mt 27–48
som ärr aktuella viid delegatio
onens prövning.
Tydlig
ga regler occh regelinn
nehåll
Förbun
ndet har till sin ansökan
n bifogat ett regelverk benämnt
TÄVLIINGSREGLE
EMENTE Hapkido.
H
I detta
d
anges aatt
tävling
gsreglementtet är en dok
kumenterad
d samling avv regler och
h krav som
ställs på
p arrangöreer, funktion
närer, de tävlande och dderas coacheer.
Reglem
mentet ska fföljas för att få en hög och jämn sttandard på tävlingar
t
i
Sverig
ge och för attt de tävland
de ska kunn
na tävla rättvvist och säk
kert.
Reglerrna tillämpaas av förbun
ndets Hapkid
do Kommittté i av förbu
undet
sanktio
onerade tävvlingar på sv
vensk mark.
Av artikel 2 i tävllingsreglementet följer att om en aarrangör villl göra
avvikeelser från regglerna måstte sanktion/dispens inhhämtas från förbundets
Hapkid
do Kommitt
tté. Vidare anges
a
i artik
kel 33 att divverse
dispen
nsansökninggar måste ku
unna visas upp
u under innvägningen.
Kampssportsdelegaationen bed
dömde i beslutet den 9 jjanuari 2012 och i
besluteet den 14 deecember 200
06 att säkerrheten för deeltagarna in
nte kunde
anses acceptabel
a
ddå arrangörer har en möjlighet att söka dispen
ns hos
förbun
ndet för att ffrångå de reegler som om
mfattades avv ansökan. Vidare
V
bedöm
mde delegatiionen att tilllståndet börr gälla endasst under förrutsättning
att sam
mtliga bestäm
mmelser i regelverken avseende sääkerheten för
f
deltagaarna tillämppas ovillkorligen. Deleg
gationen annser att det inte
förelig
gger skäl attt nu göra en
n annan bedö
ömning. Reegler som in
nnebär en
möjlig
ghet att genoom dispens göra avvikeelser från dee bestämmeelser i
regelm
mentet som rreglerar säk
kerheten för deltagarna ska med häänsyn
härtill inte beviljaas tillstånd.
Utrusttning
vlingsreglem
mentet framgår att de täävlande blannd annat skaa bära
Av täv
skyddssväst, huvuddskydd, susspensoar, un
nderarmsskyydd, skenbeensskydd,
vristsk
kydd samt taandskydd.
Kampssportsdelegaationen har inga invänd
dningar mot
ot bestämmeelserna om
utrustn
ning.
Kamp
pområdet
I tävlin
ngsreglemenntet anges att
a tävlingso
området skaa vara 8 x 8 meter och
att ytan
n ska vara sslät utan stö
örande förem
mål samt var
ara täckt med en
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elastisk
k matta. Kaampsportsdeelegationen har inget attt erinra mo
ot
bestäm
mmelserna oom kampom
mrådet.
Förfarrandet efte r knockoutt
Av artikel 35 punk
nkten 2 fram
mgår att huvu
udet är tillåt
åten träffyta för
fottekn
nik för senioorer, junioreer och old boys/girls.
b
K
Kraftig träfff mot
huvudeet (knockouut) är dock förbjudet
f
occh ska enliggt artikel 36 punkten
2C led
da till diskvaalificering.
Av artikel 40 i tävvlingsreglem
mentet följer att kraftfuull attack en
ndast får
ot bröstskyddd samt att matchdoma
m
aren vid hårdd träff ska börja
b
ske mo
räkna till
t 10 med en sekunds intervall fö
ör att den trääffade ska få
f tid att
återhäm
mta sig. Maatchdomaren
n kan stoppa matchen iinnan räknin
ngen till
10 är utförd
u
om deenne bedöm
mer den träfffade som offörmögen att fortsätta
och sam
mtidigt tillkkalla sjukvåårdare. Vidaare anges attt en situatio
on som
alltid ska
s leda till diskvalifikaation är att med
m för stoor kraft träfffa
motstååndaren i huuvudet (knocck out).
Av artikel 42 fram
mgår att om en tävlandee tvingas avvbryta en match på
grund av en kraftffull träff mo
ot huvudet, ska han/honn beläggas med
m
tävling
gsförbud i m
minst en månad. Legitim
merad sjukvvårdsperson
nal ska
signeraa avstängninngstiden påå avsedd plaats i Tävlinggslicensen. Om
O
legitim
merad sjukvåårdspersonaal bedömer att det är enn allvarlig skada ska
den trääffades Tävllingslicens fyllas i gällande av leggitimerad
sjukvåårdspersonall bedömd av
vstängningsstid på 1–3 m
månader samt
konfisk
keras av arrrangör och insändas
i
tilllsammans m
med föreskrrivna
rapporrter till förbuundets kanssli. Kansliet publicerar avstängningen på
förbun
ndets hemsidda och återssänder Tävlingslicensenn till berörd
d efter
avstängningstidenns slut.
vlingsreglem
mentet, artik
kel 40, fram
mgår att om hhård träff sk
ker mot
Av täv
huvudeet ska den tr
träffade förk
klaras som vinnare
v
ochh den attackeerande ska
diskvaalificeras. D en som då vunnit
v
kan med
m tävlinggens legitim
merade
sjukvåårdares tillsttånd (efter undersöknin
u
ng) fortsättaa tävlingen.
Enligt förbundets kompletterrande uppgifter användds inte system
met med
Tävlin
ngslicens utaan det ersättts av Hapkidopasset.
Kampssportsdelegaationen har inga invänd
dningar i sigg mot de åtg
gärder
som sk
ka vidtas vidd kraftig trääff mot huvu
udet. Delegaationen har i tidigare
beslut gjort bedöm
mningen att ett krav på legitimeradd läkare är
grundlläggande förr att tävling
gsregler och
h säkerhetsbbestämmelseer ska
anses utgöra
u
en goodtagbar säkerhet för deltagarna.
d
D
Delegationeen finner
inte sk
käl att göra nnågon annan
n bedömnin
ng i detta fal
all. Det ska således
s
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ställas upp ett villlkor om att en
e legitimerrad läkare sska närvara under
samtlig
ga matcher.. Detta innebär att tävlingsreglemeentets samtliga
bestäm
mmelser avsseende det ansvar
a
som åvilar
å
tävlinngens legitim
merade
sjukvåårdare iställeet ska åvila tävlingens läkare.
öljning
Uppfö
I artikeel 5 i tävlinggsreglemen
ntet uppställs obligatoriiska krav för de
tävland
de. Av desssa följer att en
e tävlande ska vara m
medlem i en förening
ansluteen till förbuundet, att den tävlande ska
s uppvisaa sitt medlem
mskap i
den förrening dennne representterar samt in
nneha av föörbundets Hapkido
Komm
mitté utfärdaat Hapkidop
pass.
mpletterand
de uppgifterr framgår attt Hapkidop
passet
Av förrbundets kom
innehååller förutom
m namn, perrsonuppgifter och klubb
bbtillhörigheet, logg för
tävling
gar, graderinngar och trääningsläger. Dessutom finns plats att notera
eventu
uell avstängnningstid etcc.
Kampssportsdelegaationen har inget att erinra mot upppföljningsssystemet
med Hapkidopass
H
s.
Möjlig
ghet att avb
bryta en ojämn match
h
ör ha ett
Regeriingen har i fförarbetena till lagen uttalat att allla idrotter bö
regelsy
ystem med een ansvarig
g domare som
m kan gå em
mellan deltaagarna om
matcheen är alltförr ojämn och
h också se till att en såddan match av
vbryts (a.
prop. s.
s 29). I tävllingsreglem
mentet finns bestämmelsser om att
matchd
domaren, dåå denne fatttat beslut om
m att en tävllandes hälsaa kan vara
i farozonen eller aatt en tävlan
nde förlorat styrseln övver sina
kroppsskontroller, ska avbrytaa matchen och
o kalla påå legitimerad
d
sjukvåårdspersonall (artikel 43
3 punkten 6)).
Kampssportsdelegaationen anser att det – för att tävlinngsregler och
säkerh
hetsbestämm
melser ska utgöra
u
en godtagbar säkkerhet – skaa
förtydlligas att maatchdomaren
n kan avbryta en ojämnn match sam
mt att det
ska fin
nnas en möjllighet för täävlingsläkarren att avbryyta en match om
denne finner det vvara nödvän
ndigt ur med
dicinsk synppunkt. Villk
kor i
enligheet härmed sska därför sttällas upp.
I lagen
ns förarbetenn (a. prop. s.
s 28) har reegeringen utttalat att dett i alla
kampsporter bör ffinnas reglerat att viktskillnaden m
mellan utövaarna inte
får varra för stor. D
Det finns i tävlingsregleementet anggivet viktklaasser för
senioreer och junioorer som är indelade separat för heerrar och damer. I
artikel 30 punktenn 2 anges attt individuelll tävling skker mellan deltagare
d
i
sammaa viktklass. Vid brist påå deltagare kan två vikt
ktklasser slås samman
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under förutsättninng att de täv
vlande och representantter för respeektive
förenin
ng godkännner detta. Såå som Kamp
psportsdeleggationen påttalat under
rubrikeen ”Tydligaa regler och regelinnehååll” kan avvvikelser från
n
bestäm
mmelser som
m reglerar sääkerheten in
nte medges tillstånd. Mot
M den
bakgru
unden kan innte tillstånd
d lämnas förr möjligheteen att slå sam
mman
viktklaasser.
Match
hlängd
I artikeel 31 anges följande. Matcher
M
ska vara 2 rondder x 1,5 miinut. Vila
mellan
n ronderna sska vara 1 minut.
m
Intern
nationellt ärr matchtiden
n
vanligttvis 1 rond x 1,5 eller 2 minuter.
mpas reglerrna i artikel 39 Golden Point/tillag
gd 3:e rond
Vid oaavgjort tilläm
dvs. attt matchen ppågår över totalt
t
tre ron
nder och maatchtiden blir
maxim
malt 4,5 minnuter.
Kampssportsdelegaationen kan
n konstatera att de matcchlängder so
om
reglern
na tillåter i vväsentlig mån
m underskrrider tolv m
minuter, vilk
ken tid som
regerin
ngen i förarbbetena anseett vara en riimlig gräns för vad som
m bör
tillåtass (a. prop. s.. 29).
I tävlin
ngsreglemenntet saknas bestämmelser som regglerar det maximala
antalett matcher peer dag som en deltagaree tillåts ställla upp i. Fö
örbundet
har i kompletterannde uppgifteer uppgett att
a det sällann kommer att
a bli mer
än ett par
p tre, möj ligen fyra matcher
m
per tävlande.
I förarb
betena har rregeringen uttalat
u
att deet inte bör sställas upp någon
n
genereell begränsnning av den totala match
htiden per ddag vid turn
neringar
och utsslagstävlinggar utan att den frågan får prövas aav
tillstån
ndsmyndighheten och beedömas med
d utgångspuunkt i den sp
pecifika
kampsportens tävvlingsregler och säkerheetsbestämm
melser (a. pro
op. s. 29).
örsiktighet sska iakttas när
n
Kampssportsdelegaationen anser att stor fö
deltagaare ställer uupp i flera matcher
m
per dag. Det rörr sig i detta fall om
relativt kortvarigaa matcher so
om är utspriidda under een dag med
d pauser
emellaan. Här ska oockså övrig
ga säkerhetsbestämmelsser beaktas så som
bland annat
a
skydddsutrustning
g och åtgärd
der vid hårdd träff. Mot denna
d
bakgru
und gör deleegationen bedömningen
n att enbart det förhållaandet att
tävling
gsreglementtet inte regleerar en max
ximal total m
matchtid perr dag inte
medför att säkerheeten för delltagarna intee kan anses godtagbar.
Ålderssgräns för d
deltagandee
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Av täv
vlingsreglem
mentet artikeel 5 framgår att för junniorer är åldersgränsen
från 14
4–17 år (fylller 14 år un
nder tävlingsåret) för seeniorer är
åldersg
gränsen frånn 15 år (fylller 16 år und
der tävlingssåret) samt för
f Old
Boys/G
Girls från 355 år. Ålderssklasserna baseras
b
på föödelsedatum
m. Vidare
anges att hopslagnning av klassser kan, i samråd medd tävlingsarrrangör,
göras efter
e
att anm
mälningstideen har gått ut.
u
Så som
m Kampsporrtsdelegatio
onen påtalat under rubri
riken ”Tydliiga regler
och reg
gelinnehåll”” kan det in
nte anses varra förenligt med en god
dtagbar
säkerh
het för deltaggarna att av
vvikelser fråån bestämm
melser som reeglerar
säkerh
heten medgees tillstånd. Mot den baakgrunden kkan regeländ
dringar
som möjliggör
m
hoopslagning av
a åldersklaasser inte beeviljas tillståånd.
Krav på
p anordnaaren
I tävlin
ngsreglemenntet finns ty
ydliga regler om vilka kkrav som sttälls på
arrangör av matchher. Det finn
ns vidare beestämmelserr om att beh
höriga
matchd
domare ochh kantdomarre endast är de som erhhållit domarlicens från
förbun
ndets Hapkiddo Kommittté efter att ha
h genomgåått utbildnin
ng och
godkän
nts. Reglem
mentet inneh
håller även bestämmels
b
ser om inväg
gning,
kontro
oll av utrustnning samt seekretariatets uppgifter och ansvar..
Kampssportsdelegaationen har inget att invända mot rregelverket i detta
avseen
nde.
Egenk
kontroll
Till an
nsökan har bbifogats blan
nkett för san
nktionsansöökan och blaankett för
rapporrtering efterr tävling. Raapporteringeen efter tävlling sker meed
arrangörens respeektive läkareens rapport. Enligt förbbundets
kompletterande upppgifter kom
mmer egenk
kontrollen aatt utövas geenom den
m
precis som sker för WTF
rapporrtering som sker efter match,
Taekw
wondo. Vad gäller förbu
undets rutin
ner för egenkkontroll ansser
delegaationen att ddessa är tillräckligt omffattande för att förbund
det ska
anses utföra
u
en good egenkonttroll av att matcher
m
i Haapkido (kam
mp)
genom
mförs enligt det reglemeente som nu
u har prövatts.

PSPORTSD
DELEGAT
TIONENS SAMMAN
S
NTAGNA
KAMP
BEDÖ
ÖMNING
Kampssportsdelegaationen kon
nstaterar inleedningsvis aatt de till an
nsökan
bifogade tävlingsrreglerna och
h säkerhetsb
bestämmelsserna i vissaa
nden inte upppfyller krav
ven på en go
odtagbar sääkerhet. Dett gäller
avseen
möjlig
gheten att m
medge dispen
ns från de bestämmelseer i
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tävling
gsregelmenttet som regllerar säkerheten för delltagarna sam
mt
bestäm
mmelserna oom hopslagn
ning av vikttklasser resppektive åldeersklasser.
Kampssportsdelegaationen kon
nstaterar därrefter att dett i tävlingsrreglerna
och säk
kerhetsbesttämmelsernaa råder en viss
v otydlighhet såvitt av
vser
möjlig
gheten att avvbryta en ojämn match.. Med anleddning av dettta finner
delegaationen att ddet ska ställaas upp ett viillkor om attt matchdom
maren ska
ha möjjlighet att avvbryta en ojjämn match
h.
Därutö
över har dellegationen funnit
f
att det ska föreskkrivas villko
or om att
en legiitimerad läkkare ska närrvara vid maatcher som aanordnas en
nligt detta
tillstån
nd samt att ddet ansvar som
s
enligt täävlingsregleementet åviilar
tävling
gens legitim
merade sjukv
vårdare iställlet ska gällla för tävlingens
läkare.. Läkare skaa dessutom ha möjligheet att avbrytta en match
h om denne
finner det nödvänndigt med häänsyn till en
n tävlandes hhälsa.
Vad gääller tävlinggsreglementtet i övrigt finner
f
deleggationen att det
uppfylller kravet ppå godtagbaar säkerhet. Svenska Taaekwondofö
örbundet
kan däärmed beviljjas tillstånd
d att anordnaa kampsporttsmatcher i Hapkido
Kamp med tillämppning av dee tävlingsreg
gler och säkkerhetsbestäämmelser
som nu
u prövats, m
med undantaag från ovan
n angivna brrister och med
m vissa
villkorr. Tillståndeet ska meddelas att gällla tills vidarre.
ka Taekwonndoförbundet ska senasst den 1 febrruari varje år
å till
Svensk
Länssttyrelsen i Örrebro län gee in en skrifftlig redogörrelse för hu
ur
förbun
ndets egenkoontroll av verksamhete
v
en har genom
mförts undeer det
närmasst föregåendde verksamh
hetsåret. Ett villkor i ennlighet härm
med ska
därmed
d ställas uppp.
HUR MAN
M
ÖVE
ERKLAGA
AR, se bilaga 2.
PPLYSNIN
NGAR, se bilaga
b
3.
SÄRSKILDA UP
nens beslut
Enligt Kampsporttsdelegation

Helenaa Schultz

ä
har ffattats av orrdföranden
Kampssportsdelegaationens beslut i detta ärende
Hans Göran
G
Åhgrren, ersättaren för den medicinskt
m
ssakkunnigee Bo

10(10)

BESLUT
T
2013-05-15

Dnr: 216
6-1529-2013

Eksted
dt och ersätttaren för den
n idrottsligtt sakkunnigee Björn Erik
ksson.
Enhällligt.
Föredrragande harr varit länssttyrelsens haandläggare H
Helena Schu
ultz. I
beredn
ningen av ärrendet har även
ä
ersättarren för ordfö
föranden Lin
nda
Utterberg deltagitt.

BILAGA
A2

Kamp
psportsdelegaationen

HUR MAN
M
ÖVE
ERKLAGA
AR
Om ni vill överklaaga Kampsp
portsdelegationens besllut ska ni sk
kriva till
länssty
yrelsen.
Ange i överklaganndet vilket beslut
b
ni är missnöjd m
med till exem
mpel
genom
m att ange beeslutets diarrienummer. Redogör föör varför ni menar att
Kampssportsdelegaationens beslut är felak
ktigt och huur ni anser att beslutet
ska ändras.
Överkllagandet skka ställas tilll Förvaltningsrätten i K
Karlstad men
n skickas
eller läämnas till L
Länsstyrelsen
n i Örebro län,
l Kampspportsdelegaationen,
701 86
6 Örebro.
Länssttyrelsen mååste ha fåttt ert överkllagande sennast inom tre
t veckor
från den
d dag som
m ni fick deel av besluteet, annars kkan ert
överkllagande intte tas upp till
t prövnin
ng.
Om öv
verklagandeet kommit in
n i rätt tid sk
kickar länssstyrelsen
handlin
ngarna vidaare till Förvaltningsrätten i Karlstaad.

POSTADRESS
GATUADRESS
701 86
6 ÖREBRO Sttortorget 22

TELEFON
019 - 19 30
0 00

E-POST
orebro @lansstyrelse
en.se

INTERN
NET
www.lansstyrelsen..se/orebro

ORG NR
202100-240
03

BILAGA
A3
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SÄRSKILDA UP
PPLYSNIN
NGAR
Att ano
ordna en kaampsportsm
match, uppsååtligen eller av oaktsam
mhet, i strid
mot dee villkor som
m meddelats i detta besslut är enliggt 13 § lagen
n
(2006:1006) om tiillståndsplik
kt för vissa kampsportssmatcher strraffbart.
Tillståndsmyndighheten har en
nligt 10 § saamma lag räätt att på beegäran få
de upp
plysningar ooch handling
gar som my
yndigheten bbehöver för att utöva
tillsyn. Tillståndsm
myndigheteen har även rätt att få tiillträde till
kampsportsmatchh.
Tillståndsmyndighheten kan med
m stöd av 11 § samm
ma lag återkaalla ett
tillstån
nd om tillstååndshavaren
n i väsentlig
g grad bryter
er mot villko
or som
meddeelats i besluttet. Tillståndsmyndigheeten får äveen återkalla ett
tillstån
nd om tillstååndshavaren
n allvarligt åsidosätter
å
ssin skyldigh
het att
lämna upplysninggar och hand
dlingar ellerr vägrar tillsståndsmynd
digheten
tillträd
de till kampssportsmatch
h.
Ändrin
ngar i de tävvlingsreglerr och säkerh
hetsbestämm
melser som bifogas
b
detta beslut
b
kan innnebära att nytt
n tillstånd måste sökkas.
För täv
vlingar och uppvisning
gar i sport occh idrott vidd offentlig
tillställlning gällerr även bestäämmelserna i 2 kap ordn
dningslagen
(1993:1617) om kkrav på tillsttånd eller an
nmälan.

POSTADRESS
GATUADRESS
701 86
6 ÖREBRO Sttortorget 22

TELEFON
019 - 19 30
0 00

E-POST
orebro @lansstyrelse
en.se

INTERN
NET
www.lansstyrelsen..se/orebro

ORG NR
202100-240
03

