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Kampsportsdelegationen

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

Svenska Taekwondoförbundet
819001-4145
Västra Storgatan 38
611 32 Nyköping

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Taekwondoförbundet tillstånd att
tills vidare anordna kampsportsmatcher i taekwondo vid klubbmästerskap.
Tillståndet gäller även för de distriktsorganisationer och föreningar som är
anslutna till Svenska Taekwondoförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher i klubbmästerskap inom Svenska
Taekwondoförbundet ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser som inlämnats tillsammans med ansökan och som
bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. Svenska Taekwondoförbundet ska senast den 1 februari varje år till
Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur förbundets
egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast föregående
verksamhetsåret.
-----------------------------------Kampsportsdelegationen avvisar Svenska Taekwondoförbundets ansökan
om tillstånd att anordna matcher enligt de bestämmelser i reglementet som
bifogats ansökan och som avser träning och matchträning.

POSTADRESS
GATUADRESS
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

TELEFON
019 - 19 30 00

E-POST
orebro@lansstyrelsen.se

INTERNET
www.lansstyrelsen.se/orebro

ORG NR
202100-2403

2(5)

BESLUT
2009-03-11

Dnr: 216-23454-2008

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Kampsportsdelegationen meddelade den 14 december 2006 Svenska
Taekwondoförbundet tillstånd enligt lagen (2006:1006) om tillståndsplikt
för vissa kampsportsmatcher att tills vidare anordna kampsportsmatcher i
taekwondo (ITF och WTF), dnr. 216-16113-2006.
Svenska Taekwondoförbundet inkom den 3 december 2008 med en ansökan
om tillståndsprövning av ett reglemente som beskriver ramarna för träning,
matchträning och klubbmästerskap i till förbundet anslutna föreningar.
Enligt ansökan söks ett tillstånd som ska gälla tills vidare.
Av det till ansökan bifogade reglementet framgår att det är en komplettering
och ett tillägg till de tävlingsregler och tävlingsreglementen för WTF- och
ITF-taekwondo som tidigare lämnades in i samband med att det ovan
nämnda tillståndet meddelades. Reglementet är avsett att styra träning,
matchträning och klubbmästerskap oavsett vilken ”stil” föreningen bedriver
då säkerhetsperspektivet inte är ”stil”–beroende. Det är skapat för att
säkerställa att det råder en medvetenhet under träning, matchträning och
klubbmästerskap och att dessa aktiviteter genomförs på ett sätt som
optimerar den enskilda utövarens säkerhet. Med begreppet träning avses
ordinarie grundträning och självförsvar där slag och sparkar utförs mot en
träningspartner med eller utan slagkuddar. Ordet matchträning är liktydigt
med ”sparring”. I matchträning får ingen segrare utses. Klubbmästerskap är
en intern tävling för arrangerande klubbs egna medlemmar där en segrare
utses. Klubbmästerskap ska genomföras enligt gällande tävlingsregler undantaget domarantalet - och knockout hanteras enligt gällande
föreskrifter.
Vid träning, matchträning och klubbmästerskap är det enligt reglementet ett
absolut krav att någon för ändamålet utbildad och av förbundet licensierad
tränare, som godkänts i en av förbundet arrangerad utbildning, närvarar.
Tränaren ska ha tillgodogjort sig kunskap i att ta hand om en utslagen eller
medvetslös medlem tills ansvar överlämnats till den allmänna sjukvården.
Förbundet har uppgett att egenkontrollen kommer att utgöras av de
blanketter för egenkontroll som ska sändas till förbundets kansli inom två
veckor efter avslutad tävling. Förbundet har på begäran inkommit med
följande förtydliganden angående egenkontrollen. Det är samma blanketter
som gäller för av förbundet sanktionerad tävling som för dessa aktiviteter.
Skillnaden ligger i att skaderapporten signeras av den licensierade
instruktören och inte av tävlingsläkare om det gäller klubbmästerskap. Det
finns inga särskilda blanketter för träning och träningsmatch. Vikten
kommer att läggas på utbildningarna där det tydliggörs tränarnas och
föreningarnas/tränarnas ansvar på rapporteringsskyldighet och
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beslagtagande av Taekwondopass i samband med ev. förekomst av
knockout. Viktigast är att försäkra att förening/tränare har kunskap och
medvetande om att de ansvarar för omhändertagandet av skadad på bästa
sätt från skadetillfälle fram tills att ansvaret kan överlämnas till ordinarie
sjukvård.

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Enligt 1 § lagen 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.
Av 2 § samma lag följer att tillstånd till kampsportsmatch endast får lämnas
om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna.
Den första frågan som kampsportsdelegationen har att ta ställning till är om
den verksamhet; träning, matchträning och klubbmästerskap, som förbundet
har sökt tillstånd för omfattas av tillståndsplikten enligt 1 § i nämnda lag.
Angående lagens tillämpningsområde har i förarbetena uttalats följande.
Med uppvisnings- och träningsmatch avses att arrangemanget i huvudsak
ska genomföras på samma sätt som en tävlingsmatch. Utmärkande för en
tävlingsmatch i kampsport är bl.a. att en eller flera domare utdelar poäng
och dömer i matchen, att matchlängd och antalet ronder bestämts i förväg,
att endast deltagarna i kampen och domare tillåts befinna sig på den
avgränsade ytan där kampen äger rum. I begreppet uppvisnings- och
träningsmatch bör dock inte ingå den form av träning som endast innebär att
vissa bestämda slag övas mellan två eller fler utövare och där tränare eller
instruktör finns i omedelbar närhet till utövarna, med möjlighet att avbryta
och ge anvisningar. Inte heller utövandet av övriga träningsmoment bör vara
tillståndspliktig verksamhet, förutsatt att det inte sker under matchliknande
förhållanden. (se prop. 2005/06:147 s. 25).
Enligt det ingivna reglementet utgör momentet träning renodlad
träningsverksamhet och momentet träningsmatch en form av matchträning
där det inte sker någon domar- eller poängbedömning eller där någon
vinnare utses. Kampsportsdelegationen anser att de i reglementet beskrivna
momenten träning och matchträning därför inte kan anses utgöra sådan
tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch som avses i lagens 1 §. Sådana
matcher är således inte tillståndspliktiga. Delegationen anser dock att
momentet klubbmästerskap sker under matchliknande förhållanden - det
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sker en domarbedömning och en segrare koras – och att den verksamheten
därför är tillståndspliktig. Kampsportsdelegationen har således att bedöma
om reglementet, i de delar som tillämpas vid klubbmästerskap, utgör en för
deltagarna godtagbar säkerhet. Delegationen gör här följande bedömning.
Regeringen har i förarbetena till lagen ställt upp vissa kriterier som bör
beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (se a. prop. 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 enligt följande; tydliga regler, regelinnehåll,
utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout, uppföljning, möjlighet
att avbryta en ojämn match, matchlängd, åldersgräns för deltagande och
krav på anordnaren.
Kampsportsdelegationen konstaterar att förbundets verksamhet med
matcher vid klubbmästerskap har tydliga och för deltagarna väl kända
regler. Reglementet innehåller regler om kampområdet, skyddsutrustning,
omhändertagande vid knockout, uppföljning, matchtider, åldersgränser samt
anger vilka krav som ställs på deltagare och tränare. Delegationen anser att
reglementet uppfyller de krav på säkerhet som bör ställas på tävlingsregler
och säkerhetsbestämmelser för att tillstånd ska kunna meddelas. Vad gäller
förbundets rutiner för egenkontroll anser delegationen att dessa är
tillräckligt omfattande för att förbundet ska anses utföra en god egenkontroll
av att matcher vid klubbmästerskap genomförs enligt det reglemente som nu
har prövats.
Svenska Taekwondoförbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund.
Tillståndsbeslutet från den 14 december 2006 för anordnandet av
tillståndspliktiga matcher i ITF och WTF gäller tills vidare. Det har i ärendet
inte framkommit några omständigheter som föranleder delegationen att nu
göra någon annan bedömning. Svenska Taekwondoförbundet ska därför
meddelas ett tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i
klubbmästerskap i enlighet med det reglemente som nu har prövats.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.
För kampsportsdelegationen

Hans Göran Åhgren
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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 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 George Sallfeldt, 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 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 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. Tillståndshavaren bör
därför underrätta tillståndsmyndigheten vid ändringar i dessa regelverk.
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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