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Kampsportsdelegationen

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

Svenska Budo & Kampsportsförbundet
800205-2588
Ölandsgatan 42
116 63 Stockholm

Kontaktperson
Adress:

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i kyokushin med
tillämpning av regler för junior, cadet och ungdom samt internationella
kyokushin karate kumite regler knock down 2011-11-30. 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 ska
anordnas i enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som
inlämnats tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilagorna
1–5.
2. Svenska Budo & Kampsportsförbundet får inte meddela dispens från
bestämmelser i regelverken eller i säkerhetsbestämmelserna som reglerar
säkerheten för deltagarna.
3. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska, vid anordnandet av matcher
inom förbundet, sanktionera samtliga tillämpningar av varianter i
tävlingsreglerna i enlighet med 2.8 i regelverket Internationella kyokushin
karate kumite regler knock down.
4. Om en tävlande drabbas av en hård träff som medför att matchen stoppas
ska tävlingsläkaren ha möjlighet att stänga av den tävlande från tävling
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under viss tid. Den tävlandes tävlingskort ska tas om hand och skickas till
förbundets kansli som ska behålla kortet under den tid som tävlingsläkaren
bestämmer.
5. Tävlingsytan ska vara täckt med en stötabsorberande halvhård matta som
är godkänd av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
6. En deltagare i match enligt detta tillstånd får ha annan förbundstillhörighet än Svenska Budo & Kampsportsförbundet och ska i de fallen
kunna uppvisa tävlingskort som administreras av annat kampsportsförbund.
Tävlingskortet ska tas om hand av Svenska Budo & Kampsportsförbundet
för vidtagande av åtgärd i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1–5.
7. Svenska Budo & Kampsportsförbundet 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.
ÄRENDET
Svenska Budo & Kampsportsförbundet (nedan förbundet) har ansökt om
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i kyokushin i enlighet
med regler för junior, ungdom och cadet samt internationella kyokushin
karate kumite regler knock down. Till ansökan har bifogats tävlingsregler,
säkerhetsbestämmelser, en redogörelse för tävlingsprocedur och rutiner för
egenkontroll samt stadgar.
Kampsportdelegationen har den 13 februari 2012 (dnr 216-6919-2012)
lämnat förbundet tillstånd att till och med den 31 december 2013 anordna
kampsportsmatcher i kyokushin med tillämpning av regler för junior, cadet
och ungdom samt internationella kyokushin karate kumite regler knock
down 2011-11-30.
Enligt ansökan önskas en förnyelse av nuvarande tillstånd till att gälla tills
vidare för matcher i kyokushin för junior, ungdom och cadet. Av
kompletterande uppgifter lämnade av förbundet framgår att det inte har
gjorts några ändringar sedan det nu gällande tillståndet meddelades.
Vidare ansöker förbundet om tillstånd att tillåta deltagare från Svenska
Karateförbundet att delta i matcher anordnade inom förbundet.
Karateförbundet har egen tävlingslicens som enligt överenskommelse
hanteras av dem de gånger förbundets tävlingsläkare skulle dra in licensen
vid skada.
Som skäl för att förbundet ska meddelas ett tillstånd som gäller tills vidare
har följande framförts. Kyokushinförbundet, som är det underförbund som
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anordnar matcher i kyokushin, har 3 000 medlemmar i nästan 40 föreningar.
Föreningarna har genomfört ca tio tävlingar per år, för barn, ungdom, kadett
och junior samt för vuxna både semi, debutant semi och debutant full
kontakt. Det ha inte förekommit skador i verksamheten och förbundet
uppger sig ha en egenkontroll som fungerar mycket bra och att alla är
informerade om regelverket och tillståndsplikten.
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 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.). 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.
Förbundet har genom Kampsportsdelegationens beslut den13 februari 2012
(dnr 216-6919-2012) tillstånd att till och med den 31 december 2013
anordna kampsportsmatcher i kyokushin med tillämpning av regler för
junior, cadet och ungdom samt internationella kyokushin karate kumite
regler knock down 2011-11-30.
I förarbetena till kampsportslagen anges att om tävlingsreglerna eller
säkerhetsbestämmelserna ändras måste ett nytt tillstånd sökas (a. prop. s.
32).
Förbundet ansöker nu om tillstånd att anordna kampsortsmatcher som gäller
tills vidare. Några ändringar i sak i regelverken har enligt förbundet inte
gjorts. Den ändring som ansökan omfattar är att reglerna ska möjliggöra för
utövare från Svenska Karateförbundet att gå matcher anordnade av
förbundet. Kampsportsdelegationen ser ur säkerhetssynpunkt inget hinder
att tillåta en sådan ordning under förutsättning att systemet med tävlingskort
tillämpas och att kortet omhändertas av respektive förbund vid utdömd
avstängning/karantän.
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Kampsportsdelegationen gör bedömningen att de till ansökan bifogade
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär att säkerheten för
deltagarna är godtagbar. Tillstånd kan därför lämnas att anordna matcher i
grupperna ungdom, cadet och junior kyokushin i enlighet med
internationella kyokushin karate kumite regler knock down, appendix 1–3
samt Svenska Kyokushinförbundets Tävlingsprocedur och rutiner för
egenkontroll. Tillståndet bör omfatta även de distriktsorganisationer och
föreningar som är anslutna till förbundet. Tillståndet ska även förenas med
likalydande villkor som ställdes upp i beslutet från 13 februari 2012.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas konstaterar
Kampsportsdelegationen att förbundet har god kompetens och erfarenhet av
att anordna matcher. Vidare har förbundet väl fungerande rutiner för kontroll
och uppföljning av att matcher anordnas i enlighet meddelat tillstånd. Mot
denna bakgrund finner Kampsportsdelegationen att det föreligger skäl att
meddela förbundet ett tillstånd att anordna matcher enligt ovan, som gäller
tills vidare.
I likhet med vad som gäller för tidigare tillstånd ska förbundet 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.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 6.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 7.
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.
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Karlstad men
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n i Örebro län,
l Kampspportsdelegaationen,
701 86
6 Örebro.
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BILAGA 7

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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