BESLUT
2014-05-02

Dnr: 216-2091-2014

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

Svenska Karateförbundet

Organisationsnummer:

802443-3180

Adress:

Arenavägen 55, 7 tr
121 77 Johanneshov

Företrädare:

Sarah Wennerström

Adress:

samma som ovan

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BESLUT
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Karateförbundet tillstånd att från
och med 2 maj 2014 och tills vidare anordna kampsportsmatcher i
Mästerskap i Kyokushin karate enligt regelverket ”Mästerskap i Kyokushin
karate – Tävlingsregler för kumite”. Tillståndet gäller även för de
distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till Svenska
Karateförbundet.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsmatcher i Kyokushin karate inom Svenska Karateförbundet
ska anordnas i enlighet med de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser
som inlämnats tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilaga
1.
2. Svenska Karateförbundet får inte meddela dispens från de bestämmelser i
regelverket som reglerar säkerheten för deltagarna, se bilaga 1.
3. En deltagare som blivit nedslagen genom s.k. otillåten teknik mot
huvudet och därigenom vinner matchen, ska få klartecken av läkare för
fortsatt deltagande i match under samma dag.
4. Svenska Karateförbundet ska senast den 1 februari varje år med början
2015 till Länsstyrelsen i Örebro län ge in en skriftlig redogörelse för hur
förbundets egenkontroll av verksamheten har genomförts under det närmast
föregående verksamhetsåret.
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Svenska Karateförbundet har ansökt om tillstånd att tills vidare anordna
kampsportsmatcher i Mästerskap i Kyokushin karate. Till ansökan har
bifogats ett regelverk med tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser
benämnt ”Mästerskap i Kyokushin Karate – Tävlingsregler för kumite” och
stadgar.
Av ansökan framgår att Svenska Karateförbundet har till sig knutet cirka
18 200 utövare varav 6 000 är tjejer. Tävlingarna arrangeras av förbundets
föreningar som ingår i förbundets Kyokushinkommitté. Det är cirka fem
föreningar som arrangerar tävlingarna. Svenska Karateförbundet har tidigare
beviljats tillstånd, dnr 216-04030-2009, att anordna kampsportsmatcher i
Kyokushin karate enligt regelverket ”Mästerskap i Kyokushin karate –
Tävlingsregler för kumite”, och tillståndet har förvaltats utan anmärkning.
När det gäller planen för egenkontroll kommer denna att utföras via den
rapport som arrangören och tävlingsläkare sänder in till Svenska
Karateförbundet.
Den 16 april 2009 beslutade Kamsportsdelegationen att lämna Svenska
Karateförbundet tillstånd att till och med den 1 maj 2014 anordna
kampsportsmatcher i Kyokushin karate enligt regelverket ”Mästerskap i
Kyokushin karate – Tävlingsregler för kumite” (dnr 216-04030-2009). Det
regelverk som då tillståndsprövades är detsamma som nu lämnats in av
Svenska Karateförbundet.
Kampsportsdelegationen har begärt förtydligande uppgifter om
uppföljningssystem och tävlingskort samt en redogörelse för Svenska
Karateförbundet som organisation. Svenska Karateförbundet har uppgett
följande.
Svenska Karateförbundet bildades den 26 september 2008. På Svenska
Budo & Kampsportsförbundets årsstämma den 21 mars 2009 beslutades att
ansluta samtliga medlemmar i tidigare Svenska Budo &
Kampsportsförbundets karatesektion till förbundet samt att anta nya stadgar
innebärande att förbundet ansluter sig till Svenska Budo &
Kampsportsförbundet som ett underförbund. Efter Riksidrottsmötet 15–17
maj 2009 blev Svenska Karateförbundet antaget som specialidrottsförbund
direkt underställt Riksidrottsförbundet från och med den 1 januari 2010.
Därmed lyder Svenska Karateförbundet under Riksidrottsförbundets stadga.
Dock har Svenska Karateförbundet anammat samma procedur och rutiner
som fördes då det var organiserat under Svenska Budo &
Kampsportsförbundet. Systemet som tillämpas vad gäller tävlingskort är
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identiskt med det system som tillämpades tidigare när förbundet var
organiserade under Svenska Budo & Kampsportsförbundet. Även krav som
ställs på tävlande, läkare, domare, föreningar, utbildningar, arrangörer och
funktionärer är oförändrat sedan tiden som underförbund. Rent
administrativt fungerar Svenska Karateförbundet bättre idag än tidigare då
förbundet nu har ett eget kansli med egen personal som sköter
angelägenheter inom karate och medlemsservice samt tävlingsverksamhet.
Kyokushinkommittén inom förbundet samordnar verksamheten kring
tävlingsregelverket Kyokushin och ger sanktioner vid tävlingar inom ramen
för regelverket. Rutiner för tävlingskort och karantän följer samma rutiner
som för Svenska Karateförbundet. Varje förening som önskar tävla enligt
regelverket ska vara medlem i Svenska Karateförbundet och ska inge en
sanktionsansökan till förbundets kansli som ska vidarebefordras och
godkännas av Kyokushinkommittén. Utan beviljad sanktion äger föreningen
inte rätt att tävla. Uppföljning och rapportering av tävlande, skador och
avstängningar ska ske genom förbundets kansli. Svenska Karateförbundet
använder tävlingskort. Tävlingskortet innehåller bild, licensnummer,
vederbörandes namn och personnummer samt klubbtillhörighet.
På tävlingsrapporten antecknas skador, med eventuella konsekvenser, samt
läkarens utlåtande. För att erhålla tävlingskort och tävlingslicens krävs
medlemskap i Svenska Karateförbundet. När det gäller planen för
egenkontroll har uppgetts att tävlingsarrangören är förbunden att inkomma
med en läkarrapport och en tävlingsrapport direkt efter varje tävling. En
tävlande som är avstängd blir fråntagen sitt tävlingskort som
tävlingsarrangören inger till förbundets kansli. Den tävlande återfår sitt
tävlingskort efter karenstidens slut. Innehav av tävlingskort är ett absolut
krav för fortsatt tävlande på förbundets tävlingar.
Svenska Karateförbundet inkom den 29 april 2014 med reviderade
tävlingsregler avseende Mästerskap i Kyokushin Karate, se bilaga 4, vilket
ska ersätta de med ansökan ingivna tävlingsreglerna. Regelverket har
reviderats genom att § 1.3 tagits bort vilket stadgade att Vare sig Svenska
Budo & Kampsportsförbundet eller arrangören åtar sig någon form av
ansvar för skada eller olyckshändelse som uppkommer i samband med
tävlingen.

KAMPSPORTSDELEGATIONENS BEDÖMNING
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 (kampsportsmatch) inte anordnas utan
tillstånd.
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Kyokushin är en form av karate där kontrollerade sparkar mot huvudet
tillåts, varför matcher i Kyokushin karate är tillståndspliktiga.
Enligt 2 § kampsportslagen 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 bör
beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (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 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, som i tidigare beslut tillståndsprövat och beviljat
tillstånd för nu aktuellt regelverk, konstaterar att det i ärendet inte
framkommit några nya omständigheter som medför att det föreligger skäl att
göra någon annan bedömningen än den som då gjordes. Borttagande av §
1.3 i tävlingsreglerna, som ovan nämnt, ger inte anledning till någon annan
bedömning. Tillstånd bör således kunna ges till anordnandet av matcher i
Kyokushin karate vid tillämpandet av det regelverk som har bifogats
ansökan. För tillståndet bör dock föreskrivas likalydande villkor som i det
tidigare beslutet: att förbundet inte får meddela dispens från bestämmelser i
regelverken som reglerar säkerheten för deltagarna samt att en deltagare
som blivit nedslagen genom s.k. otillåten teknik mot huvudet och därigenom
vinner matchen, ska få klartecken av läkare för fortsatt deltagande i match
under samma dag.
När det gäller frågan för vilken tid tillståndet ska meddelas följer det av 3 §
lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 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 (prop. 2005/2006:147 s.
31f) har regeringen uttalat följande: ”Hur lång tid ett tillstånd skall gälla bör
avgöras av tillståndsmyndigheten efter en bedömning av den organisation
som ansöker och dess förutsättningar att upprätthålla godtagbar säkerhet för
deltagarna vid de kampsportsmatcher som anordnas inom organisationen.
Om organisationen är etablerad och kampsportens tävlingsregler och
säkerhetsbestämmelser kända torde det finnas förutsättningar att lämna
tillstånd som gäller under en längre tid, kanske flera år framåt.” … ”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
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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 Riksidrottsförbundet den 15–17 maj
2009 tog beslutet att ge Svenska Karateförbundet status som eget
specialförbund direkt under Riksidrottsförbundet. Den 1 januari 2010 kom
den faktiska delningen mellan Svenska Budo & Kampsportsförbundet och
Svenska Karateförbundet att äga rum. Innan bildandet av Svenska
Karateförbundet sköttes förbundets nuvarande verksamhet av
karatesektionen inom Svenska Budo & Kampsports-förbundet. Detta talar
för att det inom Svenska Karateförbundet finns erfarenhet av uppföljning
och kontroll av matcher som anordnas. Tillstånd bör därför kunna meddelas
tills vidare.
Svenska Karateförbundet 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.

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

Enligt Kampsportsdelegationens beslut,

Mona Larsson
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Hans Göran Åhgren, den medicinskt sakkunnige Björn Lindvall och den
idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Mona Larsson. I
beredningen av ärendet har ersättaren för ordföranden Linda Utterberg och
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ersättaren för den idrottsligt sakkunnige Björn Eriksson samt ersättaren för
den medicinskt sakkunnige Bo Ekstedt, 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 Förvaltningsrätten i Karlstad 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 Förvaltningsrätten i Karlstad.
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ORG NR
202100-2403

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.
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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