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Dagordning och Protokoll
Formalia
1. August Wallén valdes till mötesordförande
2. Jesper Gunnarson valdes som sekreterare
3. Robert Sundel valdes till justeringsman

4. Utlåtande om ansökan från kampsportsdelegationen
Förbundet har fått en förfrågan från Kampsportsdelegationen, om yttrande angående en ansökan om
MMA- och Thaiboxningsmatcher från en Christian Victorin. Beslut att skicka följande utlåtande:
Yttrande angående ansökan om tillstånd till kampsportsmatcher
Dnr: 216-17355-2007
På uppdrag av Svenska MMA Förbundets styrelse lämnar jag härmed följande yttrande. Till att börja med väljer
vi att bedöma ansökan utifrån SMMAFs regelverk som är framtaget för att sätta utövarnas säkerhet främst.
Exempel:
1. Enligt SMMAFs regelverk skall tävlingsarrangören vara en förening ej en privatperson.
2. Enligt SMMAFs regelverk skall samtliga nyckelfunktionärer ha god erfarenhet av mma-tävlingar och av sin
specifika uppgift.
Slutsats: Hade den sökande ansökt om sanktion hos SMMAF hade sanktion med nuvarande uppgifter inte givits.
Eftersom den sökande uttryckligen anger att man inte kommer att ansöka om sanktion av SMMAF bör man
även beakta följande:
1. Sherdogs fightfinder (www.sherdog.com) innehåller uppgifter om de större proffsgalorna. Det betyder att
många mindre galor i väst, de flesta galorna i fd öststaterna, uppgifter om tävlingar inom annan kampsport
samt amatör-record helt saknas. Sherdogs fightfinder är ett av flera hjälpmedel för en matchmaker men är
långtifrån tillräckligt i sig självt.
2. En av de viktigaste funktionerna i ett regelverk är karantän för tävlande som utsatts för knockout. SMMAF
har regler och uppföljningsmöjligheter som gör att man kan tillse att svenska utövare följer förbundets
karantänsregler.
Slutsats: Den sökande kommer vad vi kan bedöma av ansökan, ej att kunna presentera samma nivå av
säkerhet för deltagarna som har varit en förutsättning för SMMAFs egna tillstånd.
August Wallén
Ordförande SMMAF

Det noterades att samtliga beslut var enhälliga.
Göteborg 2007-11-12
Ordförande
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