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General Information 

Mötesinformation 
Syfte: Möte Pro-Kommitté SMMAF 

Datum: 2020-11-24 

Deltagare: Närvarande 

Jörgen Segerlind, Ordförande 

Tobias Svanberg, Ledamot 

Andreas Bodin, Ledamot 

Andreas Engman, Suppleant 1 

Pär Emanuel, Suppleant 2 

Dagordning och Protokoll 

Beträffande bedömning av matcher i Internationell Professionell MMA 

 
Pro-kommittén har behandlat följande inkomna förfrågan avseende match/matcher i 

Internationell Professionell MMA (Unified Rules) på uppdrag av SMMAF:  

 

Arrangör: Superior Challange 

Kontaktperson: Babak Ashti 

Tävling: Superior Challenge 21 

Datum: 28 nov 2020 

Plats: Victoriahallen Stockholm 

 

 

Behandlade ansökningar/matcher: 

 

1. (93kg) Karl Albrektsson vs Amilcar Alves  

(Chris Fields utgår) 

  

                                              

 

 

 

 

 

Beslut 

 

Behandlad match/matcher är godkänd/godkända att gå under regelverket Unified 

Rules. 

 

 

 

 

Motivering:  

   

Pro-Kommittén anser att både fighters på individuell basis och matchningen uppfyller 

kriterierna i Pro-kommitténs arbetsdirektivpunkt 1 och 2 nedan.   

Även Pro-kommitténs arbetsdirektivpunkt 3 anses vara uppfyllt. 
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Pro-kommitténs arbetsdirektiv  

 

1. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka individer (avser både svenska och 

utländska idrottare) som kan komma i fråga för att tävla under regelverket Internationell 

Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige.  

 

2. Pro-kommittén ska efter bästa förmåga avgöra vilka matchningar som kan genomföras 

i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) i Sverige.  

 

3. SMMAF:s statliga tillstånd (beslut Dnr: 216-05801-2010) som ger förbundet rätten att 

arrangera matcher i Internationell Professionell MMA (Unified Rules) är omgärdat av ett 

flertal villkor. Några av dessa villkor är att ”Den tävlande skall ha väl dokumenterad 

tävlingserfarenhet via godkända kanaler eller organisationer Som visar på erfarenhet av 

professionell fullkontaktsport”, samt ”Mycket god fysisk och psykisk form”. Utöver detta 

ska utövaren ha en hög teknisk förmåga. Bedömning ska ske utifrån en samlad bild av 

den fysiska och psykiska formen tillsammans med teknisk förmåga och matchmakingen i 

sig. 

 

4. Samtliga ledamöter i Pro-kommittén har en röst. 

 

5. I det fall en ledamot är jävig (genom, exempelvis, inblandning i matchningen som ska 

bedömas eller har koppling till individen som ska bedömas) kan denne inte rösta. Om 

beslut inte kan fattas med anledning av jäv skjuts frågan till styrelsen. 

 

6. Styrelsen i SMMAF kommer löpande skicka bedömningsärenden till Pro-kommitténs 

ordförande (alternativt vice kommittéordförande i de fall ordinarie kommittéordförande är 

jävig). Kommittéordförande kommer samordna arbetet i Pro-kommittén och inom två 

arbetsveckor återkomma till styrelsen med bedömningsutfall. 
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