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Kampsportsdelegationen

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

Svenska Budo & Kampsportsförbundet

Organisationsnummer:

800205-2588

Adress:

Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm

Företrädare:
Adress:

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Budo & Kampsportsförbundet
tillstånd att tills vidare anordna kampsportsmatcher i kyokushin i enlighet
med internationella kyokushin karate kumite regler knock down. 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 bilaga 1.
2. Svenska Budo & Kampsportsförbundet får inte meddela dispens från
bestämmelser i regelverket eller i säkerhetsbestämmelserna som reglerar
säkerheten för deltagarna.
3. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska sanktionera samtliga
tillämpningar av varianter tävlingsreglerna i enlighet med 2.8 i
tävlingsreglerna.
4. Om en tävlande drabbas av en knockout eller våld mot huvudet som
medför att matchen stoppas måste det föras in i den tävlandes startbok och
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den tävlandes europeiska tävlingspass. Den tävlande får därefter inte tävla
förrän minst fyra veckor förflutit.
4. Deltagare i matcher enligt detta tillstånd får gå maximalt fem matcher per
dag.
5. Tävlingsytan ska vara täckt med en stötabsorberande halvhård matta som
är godkänd av Svenska Budo & Kampsportsförbundet.
6. Vid anordnandet av matcher enligt detta tillstånd ska Svenska Budo &
Kampsportsförbundet meddela Länsstyrelsen i Örebro län härom senast två
månader innan matcherna äger rum.
7. Svenska Budo & Kampsportsförbundet ska senast den 1 februari varje år,
med början 2012, 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 internationella kyokushin karate kumite regler knock down. Till
ansökan har bifogats tävlingsregler, säkerhetsbestämmelser, medicinsk
handbok samt en redogörelse för tävlingsprocedur och rutiner för
egenkontroll.
Förbundet beviljades den 9 februari 2007 (dnr 216-19683-2006) tillstånd att
tills vidare anordna kampsportsmatcher i kyokushinkai (kumite). Det
internationella regelverk som nu prövas skiljer sig på så sätt att det tillåter
knock down genom träff mot huvudet som ett vinstgivande moment.
Förbundet har, i enlighet med villkor i tidigare tillstånd, inkommit med
redogörelser för egenkontrollen för verksamhetsåret 2008, 2009 och 2010.
Länsstyrelsen har i sin granskning av rapporterna inte funnit något att
anmärka på (se beslut den 6 maj 2009, dnr 216-01688-2009 och den 21 juni
2010, dnr 216-01008-2010).
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.
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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.
Kampsportsdelegationen övergår härefter till att under varje rubrik pröva
om de nu aktuella tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna innebär en
för deltagarna godtagbar säkerhet.
Tydliga regler och regelinnehåll
Tävlingsreglerna är väl kända och innehåller, enligt Kampsportsdelegationens mening, tydliga bestämmelser om vad som är tillåtet
respektive otillåtet samt vilka åtgärder som ska vidtas för att öka säkerheten
för deltagarna och dels i händelse av att skada inträffar.
Av tävlingsreglerna framgår bland annat följande. Ändringar i reglerna,
p.g.a. speciella anledningar (lagar eller andra) måste vara inskrivna i
inbjudan till tävlingen. Alla eventuella tillämpningar av varianter i
tävlingsreglerna som en arrangör kan göra (ben-fotskydd för kvinnor,
möjlighet till kortare matchtid, när tameshiwari ska genomföras) ska
skriftligen meddelas i inbjudan. Inga ändringar får göras som försämrar de
tävlandes säkerhet.
Kampsportsdelegationen anser att säkerheten för deltagarna aldrig kan anses
vara godtagbar om det finns möjlighet för arrangörer eller andra att göra
ändringar i reglerna. Delegationen har i tidigare beslut avseende förbundet
(senast i beslut den 9 februari 2007 med dnr 216-19683-2006), föreskrivit
att förbundet inte får meddela dispens från bestämmelserna i regelverken
som reglerar säkerheten för deltagarna. För att de nu aktuella
tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna ska kunna anses innebära en
för deltagarna godtagbar säkerhet behövs ett sådant villkor även i
förevarande fall.
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När det gäller eventuella tillämpningar av varianter i tävlingsreglerna som
en arrangör kan göra i enlighet med regelverket bedömer
Kampsportsdelegationen att sådana är acceptabla under förutsättning att
reglerna i fråga inte reglerar säkerheten för deltagarna. Delegationen gör
dock bedömningen att förbundet bör sanktionera samtliga ändringar innan
de skrivs in i en inbjudan till en tävling för att på så sätt säkerställa att inga
ändringar görs som försämrar säkerheten för deltagarna. Ett sådant villkor är
således en förutsättning för att tillstånd ska kunna meddelas.
Utrustning
I tävlingsreglerna finns utförliga regler gällande skydd och utrustning. Ingen
skyddande beklädnad, bandage eller andra skydd får bäras än grenskydd för
män under dräkten. Kvinnor måste bära bröstskydd av koppmodell under en
vit T-shirt samt även grenskydd. Kvinnor kan i tävlingsinbjudan påbjudas
att använda vita fotskydd. Tandskydd får bäras men är frivilligt. Alla skydd
måste vara godkända av domare vid invägningen.
Kampsportsdelegationen anser att den skyddsutrustning som används är
godtagbar ur säkerhetssynpunkt.
Kampområdet
Av tävlingsreglerna framgår att tävlingsytan ska vara 8x8 meter och omges
av ett säkerhetsområde en meter utanför tävlingsytan. Om tävlingsytan är
placerad på en plattform måste säkerhetsområdet vara minst 2 meter utanför
tävlingsytan. Den rekommenderade höjden är 60 cm eftersom den tävlande
måste kunna kliva av tävlingsområdet samt ha tillgång till några trappsteg.
Tävlingsytan ska vara täckt med en stötabsorberande halvhård matta
godkänd av Svenska Kyokushinförbundet.
Kampsportsdelegationen har inga invändningar mot dessa regler men vill
betona att området nedanför plattformen måste ha ett fullgott skydd för att
garantera deltagarnas säkerhet.
Kampsportdelegationen anser att det lämpligen bör vara Svenska Budo &
Kampsportsförbundet som i egenskap av sökande av tillstånd formellt sett
bör godkänna mattan som täcker tävlingsytan. Ett sådant villkor bör därför
ställas upp.
Förfarande efter knockout
Om en tävlande drabbas av en knock out mot huvudet och är förklarad
medvetslös av tävlingsläkaren måste det föras in i den tävlandes startbok
och europeiska tävlingspass. Därefter ska förbundets tävlingskort skickas in
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till kansliet eftersom den tävlande inte kan tävla de kommande sex
månaderna. I händelse av skada eller olycka under matchen kan
matchdomaren stoppa matchen. Enligt den medicinska handboken ska
huvuddomaren, om denne misstänker en allvarlig skada, kalla på läkarens
assistans. I den medicinska handboken finns riktlinjer för behandling av
bland annat hjärnskakning, medvetslöshet och huvudtrauma.
För att säkerheten för deltagarna ska anses vara uppfylld i denna del anser
Kampsportsdelegationens att det bör finnas bestämmelser som reglerar
förfarandet efter knockout, oavsett om den tävlande förklarats medvetslös
eller inte. För att tillstånd ska kunna meddelas behövs ett villkor som
innebär att om en tävlande drabbas av en knockout eller våld mot huvudet
som medför att matchen stoppas måste det föras in i den tävlandes startbok
och den tävlandes europeiska tävlingspass samt att den tävlande därefter
inte får tävla förrän minst fyra veckor förflutit.
Kampsportsdelegationen anser att reglerna om förfarandet efter knockout
och reglerna om avstängning efter knockout samt bestämmelserna som
reglerar läkarens och domarens ansvar att stoppa en deltagare under en
match eller en tävling därmed är ändamålsenliga ur ett hälso- och
säkerhetsperspektiv.
Uppföljning m.m.
Enligt förbundets rutiner för egenkontroll har det arbetats fram tre
kontrollpunkter för skade- och hälsokontroll; inför, under och efter tävling.
Inför en tävling kontrolleras alltid att en tävlande inte råkat ut för knockout i
samband med tävling under de senaste sex månaderna. Detta kontrolleras i
EKO-medlemsbok, som är obligatorisk för alla medlemmar i WKO, eller
motsvarande intyg från en företrädare för den tävlandes egen organisation.
Den tävlande ska även visa upp förbundets tävlingskort. Efter tävlingen ska
eventuell knockout antecknas i den tävlandes EKO-medlemsbok och den
tävlande är förbjuden att delta i tävlingar under de kommande sex
månaderna. Samtidigt skickas förbundets tävlingskort till kansliet för
förvaring under samma tidsperiod på sex månader.
Kampsportsdelegationen anser att det system med en startbok och de rutiner
som tillämpas inom förbundet är godtagbart ur hälso- och säkerhetssynpunkt
och sammantaget innebär att en god kontroll kan utövas för att säkerställa
deltagarnas säkerhet och minska risken för skador i nästföljande matcher.
Möjlighet att avbryta ojämn match
Av förbundets rutiner för egenkontroll framgår att huvuddomaren följer de
tävlande på tävlingsytan och är alltid redo att gripa in och stoppa matchen
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för att skydda de tävlande mot skador. Efter varje poäng, oavsett teknik, gör
huvuddomaren och tävlingsläkaren en bedömning om den tävlande kan
fortsätta matchen. I samband med skador och liknande incidenter
kontrolleras den tävlande av huvuddomaren och tävlingsläkaren som gör en
bedömning om den tävlande kan fortsätta. Tävlingsläkaren har alltid sista
ordet i avgörandet om det tävlande kan fortsätta. Även om tävlingsläkaren
gör bedömningen att det inte finns medicinska orsaker till att bryta en match
kan huvudomaren stoppa matchen p.g.a. det är för ojämnt. De tävlande kan
också alltid själv avbryta matchen.
Delegationen har inga invändningar mot regelverket i detta avseende.
Matchlängd
Enligt regelverket är matchtiden tre minuter. Om ingen vinnare kan utses
förlängs matchen med två minuter. Ytterligare en förlängning om två
minuter ges om ingen vinnare kan utses. Om den andra förlängningen är
oavgjord ska den lättare tävlande vinna enligt en särskild tabell. Om inte
viktskillnaden ska en sista två minuters förlängning genomföras. I herrarnas
tävling, i fallet då viktskillnad inte ger en vinnare, ska den tävlande som har
brutit flest plankor vid Tameshiwari utses som vinnare. Om varken vikten
eller antalet plankor ger en vinnare ska matchen avgöras genom en sista två
minuters förlängning.
Kampsportsdelegationen kan konstatera att de matchlängder som reglerna
tillåter inte överskrider tolv minuters effektiv matchtid, vilket även påtalats
som en rimlig gräns i propositionen.
I förarbetena till kampsportslagen 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. prop. s. 29). Frågan får i stället prövas i varje
enskilt ärende med utgångspunkt i den specifika kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser. När det gäller frågan om vilken
total matchtid per dag i en turnering som kan anses acceptabel, ska hänsyn
tas till koncentrationen av slag och sparkar mot huvudet samt betydelsen av
clinch i matcherna.
Kampsportsdelegationen har i tidigare beslut rörande internationella
kyokushink karate kumite regler knock down gjort bedömningen att en
begränsning om maximalt fem matcher per dag kan anses vara godtagbar ur
säkerhetssynpunkt (se beslut den 8 juni 2007 med dnr 216-07606-2007 och
den 2 september 2010 med dnr 21602973-2010). Delegationen finner inga
skäl att i förevarande fall göra någon annan bedömning. Ett villkor som
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föreskriver att en deltagare maximalt får gå fem matcher på en dag ska
därför ställas upp.
Åldersgräns för deltagare
Enligt tävlingsreglerna måste en deltagare ha fyllt 18 år på tävlingsdagen för
att få ställa upp i en match. Den högsta tillåtna åldern för deltagande avgörs,
utifrån den tävlandes förutsättningar, av tävlingsläkaren vid den medicinska
kontrollen före tävlingen.
Kampsportsdelegationen har inga invändningar avseende åldersgränsen för
deltagande.
Krav på anordnaren
Av handlingen ”tävlingsprocedur och rutiner för egenkontroll” framgår att
varje deltagare, innan tävlingen startar, ska genomgå en registrerings och
hälsokontroll där det kontrolleras att den tävlande är redo att delta i
tävlingen genom att uppfylla följande.
1. Att den tävlande är 18 år och har tränat åtminstone två år.
2. Att den tävlande inte råkat ut för knockout i samband med
tävling under de senaste sex månaderna. Detta kontrolleras i den
tävlandes EKO-medlemsbok, som är obligatoriskt för alla
medlemmar i WKO, eller motsvarande intyg från en företrädare
för den tävlandes egen organisation. Den tävlande ska även visa upp
Svenska Budo & Kampsportsförbundets tävlingskort.
3. Att det finns en personlig hälsodeklaration, som tävlingsläkaren
går igenom med deltagaren under invägnings- och registreringsproceduren.
4. Att deltagaren friskförklaras av tävlingsläkare.
Enligt regelverket ska varje match ha fyra domare och en matchdomare
(som alla ger kommandon). En tävlingsläkare ska närvara under hela
tävlingen och läkaren är ansvarig att göra en obligatorisk hälsokontroll före
tävlingsstart av alla deltagare. Kampsportsdelegationen anser att de krav
som regelverket uppställer är tillräckligt utförliga och detaljerade för att
garantera deltagarna en godtagbar säkerhet.
För att arrangera en tävling ska den ha sanktioneras av förbundet för att
säkerställa att arrangören accepterar gällande bestämmelser och har
licensierade domare och kompetenta läkare.
Kampsportsdelegationen gör bedömningen att förbundets rutiner för
egenkontroll är tillräckligt omfattande för att organisationen ska kunna ha
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en god egenkontroll av att kampsportsmatcher genomförs enligt de
bestämmelser och de regelverk som antagits av organisationen.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning.
Kampsportsdelegationen anser att det regelverk och de säkerhetsbestämmelser som nu prövats innebär att säkerheten för deltagarna är
godtagbar. Tillstånd kan därför lämnas att anordna matcher i kyokushin i
enlighet med de internationella kyokushin karate kumite regler knock down
som ingivits tillsammans med ansökan. Tillståndet bör omfatta även de
distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till förbundet.
Tillståndet bör dock förenas med vissa villkor.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas följer det av 3 §
kampsportslagen att tillstånd bland annat 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. 32) 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 Budo &
Kampsportsförbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF) och att
förbundet sedan tidigare innehar flera tillstånd som löper tills vidare.
Förbundet har sedan dess efterlevt beviljade tillstånd och uppföljningen har
fungerat utan anmärkning. Tillstånd kan därför meddelas tills vidare.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2.
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR, se bilaga 3.

Enligt Kampsportsdelegationens beslut
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Karin Sliwinska
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ersättaren för
ordföranden Linda Utterberg, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall
och den idrottsligt sakkunnige Helén Wiklund Wårell. Enhälligt.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Karin Sliwinska. I
beredningen av ärendet har även ersättaren för den idrottsligt sakkunnige
Michael Sjölin deltagit.

