
 

 

PROTOKOLL  
 
MÖTET AVSER Styrelsen i SMMAF 

DATUM OCH TID 2021-04-25 Kl: 20.02 

TYP AV MÖTE Styrelsemöte via teams 
 
1. FORMALIA – Val av mötesordförande  

Styrelsen valde Babak Ashti till mötesordförande. 
 
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare  

Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare. 
 
3. FORMALIA – Val av en justerare 

Styrelsen valde till Madelein Fagerlind justerare 
 
4. FORMALIA – Närvaro 

Närvarande på mötet var 
● Babak Ashti ordförande  
● Lovisa Konradsson, Ledamot  
● Andreas Waldahl, Ledamot 
● Kevin Sataki, Ledamot 
● Madelein Fagerlind Ledamot  

 
 

 
 
 
 
Frånvarande: 

● Iman Darabi, Ledamot 
● Robert Nyström, suppleant 
● Pannie Kianzad, Suppleant 

  
 
 
 
Styrelsen beslutsmässig.  



 

 

 
 
5. GBG ärendet: Yttrande till länsstyrelsen 

Vi läser igenom remissen som vår rådgörande jurist och ordförande inkommit 
med till styrelsemötet.  
Det är en sammanställning av våran interna utredning och yttrande från de 
som var på plats vid träningstillfället på GBG och vad lagen säger.  
Alla styrelseledamöter har efter det rätt att yttra sig om denna skrift så att hela 
styrelsen står bakom denna skrift.  
 
Funderingar tankar synpunkter på denna skrift. Dialog runt yttrade fördes. 
 
Babak revidera ändringar under morgondagen och så skickar vi in det imorgon. 
Vi godkänner skrivelsen. 

 
 
6.Övriga frågor  

Styrelsen kommer att ha möte söndag 9 Maj och måndag 7 juni klockan: 20:00 
Lovisa kallar till möten via teams beslöts.  
 
 
 7. Mötets avslutande: 

20:53 
 
8. Nästa möte: 

 2021-05-09 kl. 20:00 
 
DATUM 2021-04-25 

ORT STOCKHOLM 
 
 
ORDFÖRANDE 

 
SEKRETERARE 

 
JUSTERARE 

 
Babak Ashti 

 
Lovisa Konradsson 

 
Madelein Fagerlind 
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Stockholm 2021-04-26 
 

 
Dnr 216-2372-2021 
 
 

Komplettering samt yttrande från Svenska MMA 
Förbundet 
 
 
I rubricerat ärende får Svenska MMA Förbundet (nedan kallad SMMAF), inkomma med följande 
komplettering och yttrande. 
 
Den anmälan som gjordes av SMMAF:s förra styrelse var i sig felaktig. Den skickades in av före detta 
ordförande, utan föregående styrelsemöte eller utredning av händelsen. Inga personer inblandade i 
händelsen eller personer som närvarade var tillfrågade om sina upplevelser av händelsen. SMMAF 
har parallellt med detta ärende även startat en internutredning av huruvida denna anmälan tillkommit 
under en jävsituation. 
 
SMMAF har nu genomfört en omfattande utredning av ärendet där före detta ordförande, flera 
personer som var på plats under aktuellt tillfälle, samt personerna inne i MMA-buren som syns i 
videosekvensen fått lämna sina redogörelser för händelsen.  
 

Enligt 1 § Lag 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher framgår:  
 ” Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, 
sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte 
anordnas utan tillstånd enligt denna lag.” 
Vidare framgår av förarbetena, prop. 2005/06:147, sidan 52: 
”… De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar såväl 
tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om arrangemanget sker under 
matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. 
Träning i kampsport omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att träningsmomenten 
inte utförs under matchliknande förhållanden. 

Kravet på tillstånd gäller oavsett om matchen anordnas offentligt eller enskilt.” 

Videosekvensen (Bilaga 2) som delats på sociala medier av Behnam Razaki, den minderåriga 
personen som själv figurerar i videosekvensen är grunden till anmälan. SMMAF:s utredning påvisar att 
videosekvensen som är ett ihopklipp av den faktiska händelsen endast uppvisar sekvenser ur, och inte 
händelseförloppet i sin helhet. Såvida är bevismaterialet som anmälan är baserad på missvisande.  
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SMMAF har i sin utredning och utifrån den videosekvens som finns, haft att ta ställning till vissa 
försvårande omständigheter som framkommer. 
 

1. Avgränsad yta. 
2. Domare. 
3. Åskådare. 
4. Avsiktligt träffa motståndarens huvud. 
5. Matchen avbryts vid avslut. 
6. Armuppräckning (vinnare utses). 
7. Behnam Razakis sociala medier inlägg med videosekvensen och texten. 

 
Den aktuella dagen är det sedvanlig träning på föreningen GBG MMA. Medlemmar ur Halmstad 
Kampsportsförening som brukar besöka GBG MMA för gemensam träning var på plats.  
Träningen inleds med gemensam uppvärmning. Tränaren, Joakim Engberg, informerar deltagarna 
efter uppvärmningen att resterande tiden av passet skall ägnas åt parträning. Tanken med 
upplägget var att tränaren skulle få fokusera helt på ett par i taget. Vidare informerar Joakim 
samtliga om att det inte är frågan om match utan endast träning och att det står övriga fritt att välja 
att sitta bredvid och titta eller att träna ensamma i övriga delar av lokalen. Vad som inte framgår 
av videosekvens som gjorts offentlig är att tränaren i stora delar lämnar instruktioner till de två 
personer som befinner sig i buren. Vid flera tillfällen stoppas även träningen för att tränaren skall 
kunna ge återkoppling. Att han, i slutet av videosekvensen, höll upp handen på den ena tränande 
ungdomen säger han var missvisande då han sekunden efter även höll upp den andra 
ungdomens hand vilket inte framkommer i videosekvensen. Detta säger han är för att poängtera 
att deras träningstid var slut och att dem båda hade gjort bra ifrån sig. 
Den ena personen i videoklippet var från Halmsta Kampsportsförening och den andra personen 
var Behnam Razaki som har dubbla medlemskap i bl.a. GBG MMA. 
Av övriga vittnesmål framgår att det för alla närvarande tydligt framgått att det var fråga om träning 
och inte match. De personer som ses som åskådare i filmsekvensen är övriga tränande personer, 
inte publik. 
Vidare framgår att det inte var fråga om ett visst antal ronder eller tidtagning och ingen bedömning 
gjordes. Samtliga par som tränade stoppades emellanåt för att få feedback och instruktioner om 
hur vissa grepp etc. ska göras eller göras bättre. 
Behnam Razaki som lade upp videon på sociala medier med kommentaren om att han gjorde 
MMA-debut menar att det var en dum kommentar men att han aldrig trott att det var fråga om en 
match. 
 
SMMAF har efter sin utredning kommit fram till följande: 

1. Personerna befinner sig i en MMA-bur men det är vanlig träning som pågår. Samtliga 
yttranden från personer på plats styrker detta. 

2. Coachen och tränaren (Joakim Engberg) som är i buren tillsammans med idrottarna kan 
uppfattas vara en domare men han är där för att instruera idrottarna och stoppa träningen om 
den eskalerar. Den så kallade ”Domaren” på filmen är således en coach. Samtliga yttranden 
från personer på plats styrker detta. 

3. Personerna som befinner sig utanför matchytan i videosekvensen kan uppfattas som 
åskådare men det rör sig om personer som var där och tränade. Samtliga yttranden från 
personer på plats styrker detta. 
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4. Det var vanlig träning och det rörde sig aldrig om semi- eller fullkontakt och coachen / tränaren 
är närvarande och övervakar så att träningen inte går överstyr. Detta styrks av yttranden från 
idrottarna samt samtliga personer på plats. 

5. Videosekvensen visar endast en del av träningen och den avslutades inte utan fortgick. 
Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. 

6. Det var en uppmuntrande gest från tränaren och handlade aldrig om någon form av 
bedömning eller antydan till vinst.  Enligt Joakim Engbergs yttrande höjer han båda idrottarnas 
armar men det syns inte på den klippta videosekvensen som Behnam Razaki lade upp på 
sociala medier. 

7. Behnam Razakis uttalande i sociala medier om att det rör sig om en MMA-debut och MMA-
match är missvisande och är ett missförstånd enligt hans egna yttrande. I sitt yttrande skriver 
han också att han aldrig hade för avsikt att utge sig för att gå en MMA-match. 

 
SMMAF:s utredning påvisar att endast videosekvensen som dessutom är klippt/modifierad kan inte 
användas som det enda underlaget för beslut om huruvida överträdelse skett. Alla yttranden och 
information som SMMAF:s utredning tagit fram bör beaktas för att ge ett fullständigt underlag för 
beslut. 
 
Mot bakgrund av detta kan SMMAF inte se att händelsen/erna är träningsmatcher och således inte 
tillståndspliktiga. Dock konstaterar vi att det, för en person som inte var närvarade, och utan hela 
utredningen som underlag och med endast videosekvensen som grund, kan ses som en olaglig 
match. SMMAF kommer därför att tilldela GBG MMA en erinran.  
 
SMMAF och Svenska Budo & Kampsportsförbundet har en pågående dialog kring detta ärende, och 
kommer inom kort tillsammans tillskriva Länsstyrelsen och be om ett förtydligande av hur man ser på 
tolkningen av lagen och förarbetena samt vilka rekvisit som skall uppfyllas för att det ska bedömas 
som en match. 
 
Parallellt arbetar SMMAF även med att ta fram en informationsskrivelse till samtliga klubbar där 
lagkraven och förutsättningarna specificeras och där man även informerar om risken för uteslutning av 
de klubbar som inte följer lagkrav och/eller SMMAF:s regelverk.  
 
SMMAF har vidtagit alla åtgärder för att förstå och utvärdera ärendet. SMMAF är införstådda i allvaret 
av situationen och har därmed hanterat ärendet med största prioritet.  
 
Utifrån vad Länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen fattar för beslut i ärendet kommer SMMAF att 
agera enligt dessa direktiv och vidta de åtgärder som är nödvändiga. SMMAF kommer även att 
använda den informationen till att komplettera sitt redan initierade arbete kring vidtagna åtgärder med 
anledning av det inträffade. Målsättningen med SMMAF:s arbete är att uppnå nollvision. Där ingen 
verksamhet hos någon av de till SMMAF anslutna kampsportsföreningar bedrivs i strid med gällande 
lagstiftning. 
 
Med vänlig hälsning  
Babak Ashti 
Ordförande Svenska MMA Förbundet 
babak.ashti@smmaf.se 
0735301381 
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      BILAGA 1 
 
 

Personer som var på plats och som inkommit med 
sina yttranden 
 
Behnam Razaki - den minderåriga idrottaren i videosekvensen som också postade videon online på 
sociala medier. 
 
Joakim Engberg - f.d. styrelseledamot i SMMAF 2020 (då händelsen inträffade), huvudtränare i GBG 
MMA samt personen i MMA-buren tillsammans med de två idrottarna i videosekvensen. 
 
Robert Nyström - nuvarande styrelsesuppleant i SMMAF, tränare i Halmstad Kampsportsförening som 
var på plats i GBG MMA den dagen. 
 
Kristoffer Ryberg – vittne på plats under aktuell dag. 
 
Philip Simon Chamoun - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Jesper Svensson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Markus Adolfsson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Viktigt att tillägga är att även den andra idrottaren i videosekvensen, från Halmstad 
Kampsportsförening, som tränade med Behnam Razaki har yttrat sig via sin tränare Robert Nyström. 
Hans yttrande var enhetlig med de övriga men han känner sig obekväm av hela situationen och vill 
inte träda fram med sitt namn. SMMAF beslutade följaktligen att inte inkludera hans yttrande i 
internutredningen då han inte träder fram i egen person. Därmed går det inte att styrka yttrandet varpå 
vi anser det inte vara tillförlitligt. 
 
Vidare har även f.d. ordförande i SMMAF 2020, Jesper Gunnarson, fått möjlighet att lämna sitt 
yttrande men då endast i den del som avser situationen kring inlämnandet av själva anmälan. Detta då 
eventuell jävsituation utreds internt. 
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BILAGA 2 
 
 

Länkar 
 
Dropbox-länk till videoklippet som Behnam Razaki delade på sociala medier: 
 
https://www.dropbox.com/s/cjz6mxgtro5lkc0/video-1615706623.mp4?dl=0 
 
Print screen från inlägget på sociala medier: 
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BILAGA 3 
 

 

Vidtagna åtgärder med anledning av det inträffade 
 

• SMMAF kommer att tilldela GBG MMA och Joakim Engberg som huvudtränare en erinran. 
• SMMAF kommer att ta fram en policy samt riktlinjer kring hur förbundet skall hantera likande 

framtida ärenden så att framtida styrelser inte begår de fel som begåtts i detta ärende av den 
förra styrelsen. 

• Ta in extern kompetens i form av en jurist vars uppdrag är att sammanställa lagar och 
propositioner.  

• Utifrån ovan ta fram förhållningsregler för föreningar och medlemmar.  
• SMMAF kommer att kontakta Joakim Engberg för att informera samt utbilda honom och övriga 

ledare i GBG MMA kring dessa förhållningsregler. 
• Kommunicera dessa förhållningsregler via SMMAF:s kanaler som medlemsregister, 

nyhetsbrev, sociala medier, hemsida, kommittéer, funktionärer etc. 
• Informera och utbilda föreningar, ledare och medlemmar om dessa förhållningsregler. 
• Skapa webbinarier för att utbilda medlemmar och föreningar om dessa förhållningsregler 
• Via förbundskapten utbilda landslagstrupp, atleter samt coacher om dessa förhållningsregler. 
• Via domarutbildningar utbilda blivande domare om dessa förhållningsregler. 
• Via supervisors utbilda arrangörer, tävlingsledare mm. om dessa förhållningsregler. 
• Via instruktörsutbildningar utbilda instruktörer och föreningar om dessa förhållningsregler. 
• Etc. 
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Stockholm 2021-04-28 

 
Länsstyrelsens Dnr 216-2372-2021 

 
 

Svenska MMA Förbundets rapport till Svenska 
Budo & kampsportsförbundet kring GBG MMA 
situationen 
 
Den 26 april 2021 framställde SMMAF sitt yttrande och kompletteringar till Länsstyrelsen.  
 
I rubricerat ärende får Svenska MMA Förbundet (nedan kallad SMMAF), inkomma med följande 
komplettering och yttrande. 
 
Den anmälan som gjordes av SMMAF:s förra styrelse var i sig felaktig. Den skickades in av före detta 
ordförande, utan föregående styrelsemöte eller utredning av händelsen. Inga personer inblandade i 
händelsen eller personer som närvarade var tillfrågade om sina upplevelser av händelsen. SMMAF 
har parallellt med detta ärende även startat en internutredning av huruvida denna anmälan tillkommit 
under en jävsituation. 
 
SMMAF har nu genomfört en omfattande utredning av ärendet där före detta ordförande, flera 
personer som var på plats under aktuellt tillfälle, samt personerna inne i MMA-buren som syns i 
videosekvensen fått lämna sina redogörelser för händelsen.  
 

Enligt 1 § Lag 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher framgår:  
 ” Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, 
sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte 
anordnas utan tillstånd enligt denna lag.” 
Vidare framgår av förarbetena, prop. 2005/06:147, sidan 52: 
”… De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar såväl 
tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om arrangemanget sker under 
matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. 
Träning i kampsport omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att träningsmomenten 
inte utförs under matchliknande förhållanden. 

Kravet på tillstånd gäller oavsett om matchen anordnas offentligt eller enskilt.” 

Videosekvensen (Bilaga 2) som delats på sociala medier av Behnam Razaki, den minderåriga 
personen som själv figurerar i videosekvensen är grunden till anmälan. SMMAF:s utredning påvisar att 
videosekvensen som är ett ihopklipp av den faktiska händelsen endast uppvisar sekvenser ur, och inte 
händelseförloppet i sin helhet. Såvida är bevismaterialet som anmälan är baserad på missvisande.  
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SMMAF har i sin utredning och utifrån den videosekvens som finns, haft att ta ställning till vissa 
försvårande omständigheter som framkommer. 
 

1. Avgränsad yta. 
2. Domare. 
3. Åskådare. 
4. Avsiktligt träffa motståndarens huvud. 
5. Matchen avbryts vid avslut. 
6. Armuppräckning (vinnare utses). 
7. Behnam Razakis sociala medier inlägg med videosekvensen och texten. 

 
Den aktuella dagen är det sedvanlig träning på föreningen GBG MMA. Medlemmar ur Halmstad 
Kampsportsförening som brukar besöka GBG MMA för gemensam träning var på plats.  
Träningen inleds med gemensam uppvärmning. Tränaren, Joakim Engberg, informerar deltagarna 
efter uppvärmningen att resterande tiden av passet skall ägnas åt parträning. Tanken med 
upplägget var att tränaren skulle få fokusera helt på ett par i taget. Vidare informerar Joakim 
samtliga om att det inte är frågan om match utan endast träning och att det står övriga fritt att välja 
att sitta bredvid och titta eller att träna ensamma i övriga delar av lokalen. Vad som inte framgår 
av videosekvens som gjorts offentlig är att tränaren i stora delar lämnar instruktioner till de två 
personer som befinner sig i buren. Vid flera tillfällen stoppas även träningen för att tränaren skall 
kunna ge återkoppling. Att han, i slutet av videosekvensen, höll upp handen på den ena tränande 
ungdomen säger han var missvisande då han sekunden efter även höll upp den andra 
ungdomens hand vilket inte framkommer i videosekvensen. Detta säger han är för att poängtera 
att deras träningstid var slut och att dem båda hade gjort bra ifrån sig. 
Den ena personen i videoklippet var från Halmsta Kampsportsförening och den andra personen 
var Behnam Razaki som har dubbla medlemskap i bl.a. GBG MMA. 
Av övriga vittnesmål framgår att det för alla närvarande tydligt framgått att det var fråga om träning 
och inte match. De personer som ses som åskådare i filmsekvensen är övriga tränande personer, 
inte publik. 
Vidare framgår att det inte var fråga om ett visst antal ronder eller tidtagning och ingen bedömning 
gjordes. Samtliga par som tränade stoppades emellanåt för att få feedback och instruktioner om 
hur vissa grepp etc. ska göras eller göras bättre. 
Behnam Razaki som lade upp videon på sociala medier med kommentaren om att han gjorde 
MMA-debut menar att det var en dum kommentar men att han aldrig trott att det var fråga om en 
match. 
 
SMMAF har efter sin utredning kommit fram till följande: 

1. Personerna befinner sig i en MMA-bur men det är vanlig träning som pågår. Samtliga 
yttranden från personer på plats styrker detta. 

2. Coachen och tränaren (Joakim Engberg) som är i buren tillsammans med idrottarna kan 
uppfattas vara en domare men han är där för att instruera idrottarna och stoppa träningen om 
den eskalerar. Den så kallade ”Domaren” på filmen är således en coach. Samtliga yttranden 
från personer på plats styrker detta. 

3. Personerna som befinner sig utanför matchytan i videosekvensen kan uppfattas som 
åskådare men det rör sig om personer som var där och tränade. Samtliga yttranden från 
personer på plats styrker detta. 
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4. Det var vanlig träning och det rörde sig aldrig om semi- eller fullkontakt och coachen / tränaren 
är närvarande och övervakar så att träningen inte går överstyr. Detta styrks av yttranden från 
idrottarna samt samtliga personer på plats. 

5. Videosekvensen visar endast en del av träningen och den avslutades inte utan fortgick. 
Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. 

6. Det var en uppmuntrande gest från tränaren och handlade aldrig om någon form av 
bedömning eller antydan till vinst.  Enligt Joakim Engbergs yttrande höjer han båda idrottarnas 
armar men det syns inte på den klippta videosekvensen som Behnam Razaki lade upp på 
sociala medier. 

7. Behnam Razakis uttalande i sociala medier om att det rör sig om en MMA-debut och MMA-
match är missvisande och är ett missförstånd enligt hans egna yttrande. I sitt yttrande skriver 
han också att han aldrig hade för avsikt att utge sig för att gå en MMA-match. 

 
SMMAF:s utredning påvisar att endast videosekvensen som dessutom är klippt/modifierad kan inte 
användas som det enda underlaget för beslut om huruvida överträdelse skett. Alla yttranden och 
information som SMMAF:s utredning tagit fram bör beaktas för att ge ett fullständigt underlag för 
beslut. 
 
Mot bakgrund av detta kan SMMAF inte se att händelsen/erna är träningsmatcher och således inte 
tillståndspliktiga. Dock konstaterar vi att det, för en person som inte var närvarade, och utan hela 
utredningen som underlag och med endast videosekvensen som grund, kan ses som en olaglig 
match. SMMAF kommer därför att tilldela GBG MMA en erinran.  
 
SMMAF och Svenska Budo & Kampsportsförbundet har en pågående dialog kring detta ärende. 
SMMAF har bjudit in SBK till samtal för att tillsammans tillskriva Länsstyrelsen och be om ett 
förtydligande av hur man ser på tolkningen av lagen och förarbetena samt vilka rekvisit som skall 
uppfyllas för att det ska bedömas som en match. SMMAF har även bett SBK att se över situationen 
där en av SBK:s styrelseledamöter publicerade känslig information om ärendet i en podcast. 
 
Parallellt arbetar SMMAF även med att ta fram en informationsskrivelse till samtliga klubbar där 
lagkraven och förutsättningarna specificeras och där man även informerar om risken för uteslutning av 
de klubbar som inte följer lagkrav och/eller SMMAF:s regelverk.  
 
SMMAF har vidtagit alla åtgärder för att förstå och utvärdera ärendet. SMMAF är införstådda i allvaret 
av situationen och har därmed hanterat ärendet med största prioritet. Utifrån vad Länsstyrelsen och 
Kampsportsdelegationen fattar för beslut i ärendet kommer SMMAF att agera enligt dessa direktiv och 
vidta de åtgärder som är nödvändiga. SMMAF kommer även följa SBK:s direktiv rörande ärendet.  
 
SMMAF kommer även att använda den informationen till att komplettera sitt redan initierade arbete 
kring vidtagna åtgärder med anledning av det inträffade. Målsättningen med SMMAF:s arbete är att 
uppnå nollvision. Där ingen verksamhet hos någon av de till SMMAF anslutna kampsportsföreningar 
bedrivs i strid med gällande lagstiftning. 
 
 
Med vänlig hälsning  
Babak Ashti 
Ordförande Svenska MMA Förbundet 
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     BILAGA 1 
 
 

Personer som var på plats och som inkommit med 
sina yttranden 
 
Behnam Razaki - den minderåriga idrottaren i videosekvensen som också postade videon online på 
sociala medier. 
 
Joakim Engberg - f.d. styrelseledamot i SMMAF 2020 (då händelsen inträffade), huvudtränare i GBG 
MMA samt personen i MMA-buren tillsammans med de två idrottarna i videosekvensen. 
 
Robert Nyström - nuvarande styrelsesuppleant i SMMAF, tränare i Halmstad Kampsportsförening som 
var på plats i GBG MMA den dagen. 
 
Kristoffer Ryberg – vittne på plats under aktuell dag. 
 
Philip Simon Chamoun - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Jesper Svensson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Markus Adolfsson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Viktigt att tillägga är att även den andra idrottaren i videosekvensen, från Halmstad 
Kampsportsförening, som tränade med Behnam Razaki har yttrat sig via sin tränare Robert Nyström. 
Hans yttrande var enhetlig med de övriga men han känner sig obekväm av hela situationen och vill 
inte träda fram med sitt namn. SMMAF beslutade följaktligen att inte inkludera hans yttrande i 
internutredningen då han inte träder fram i egen person. Därmed går det inte att styrka yttrandet varpå 
vi anser det inte vara tillförlitligt. 
 
Vidare har även f.d. ordförande i SMMAF 2020, Jesper Gunnarson, fått möjlighet att lämna sitt 
yttrande men då endast i den del som avser situationen kring inlämnandet av själva anmälan. Detta då 
eventuell jävsituation utreds internt. 
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BILAGA 2 
 
 

Länkar 
 
Dropbox-länk till videoklippet som Behnam Razaki delade på sociala medier: 
 
https://www.dropbox.com/s/cjz6mxgtro5lkc0/video-1615706623.mp4?dl=0 
 
Print screen från inlägget på sociala medier: 
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Vidtagna åtgärder med anledning av det inträffade 
 

• SMMAF kommer att tilldela GBG MMA och Joakim Engberg som huvudtränare en erinran. 
• SMMAF kommer att ta fram en policy samt riktlinjer kring hur förbundet skall hantera likande 

framtida ärenden så att framtida styrelser inte begår de fel som begåtts i detta ärende av den 
förra styrelsen. 

• Ta in extern kompetens i form av en jurist vars uppdrag är att sammanställa lagar och 
propositioner.  

• Utifrån ovan ta fram förhållningsregler för föreningar och medlemmar.  
• SMMAF kommer att kontakta Joakim Engberg för att informera samt utbilda honom och övriga 

ledare i GBG MMA kring dessa förhållningsregler. 
• Kommunicera dessa förhållningsregler via SMMAF:s kanaler som medlemsregister, 

nyhetsbrev, sociala medier, hemsida, kommittéer, funktionärer etc. 
• Informera och utbilda föreningar, ledare och medlemmar om dessa förhållningsregler. 
• Skapa webbinarier för att utbilda medlemmar och föreningar om dessa förhållningsregler. 
• Via förbundskapten utbilda landslagstrupp, atleter samt coacher om dessa förhållningsregler. 
• Via domarutbildningar utbilda blivande domare om dessa förhållningsregler. 
• Via supervisors utbilda arrangörer, tävlingsledare mm. om dessa förhållningsregler. 
• Via instruktörsutbildningar utbilda instruktörer och föreningar om dessa förhållningsregler. 
• Etc. 
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BILAGA 4 
 

Begäran om komplettering samt yttrande från 
länsstyrelsen 
 

 
Länsstyrelsen beviljade anstånd t.o.m. 27 april 2021. 
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Skillnader mellan match och träning 
 
Svenska MMA Förbundet (SMMAF) vill härmed bjuda in Svenska Budo & Kampsportsförbundet (SBK) 
i en öppen dialog för att tillsammans definiera skillnaderna mellan match och träning. SBK:s övriga 
underförbund är också välkomna till samtal.  

Därefter vill SMMAF tillsammans med SBK tillskriva Länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen och be 
om ett förtydligande av hur man ser på tolkningen av lagen och förarbetena samt vilka rekvisit som skall 
uppfyllas för att det ska bedömas som en match. 

Målet är att skapa ett förtydligande av lagar som sedan kan kommuniceras till underförbund som i sin 
tur kan informera och utbilda sina föreningar och medlemmar. Syftet är att ingen verksamhet inom 
anslutna kampsportsföreningar bedrivs i strid med gällande lagstiftning. 
 
Detta kan omfatta både vad skillnaden/erna är mellan match och träning samt också huruvuda en 
match är sanktionerad eller inte och således olaglig. 
 
SMMAF har redan initierat detta arbete genom att ta in extern kompetens i form av en jurist vars uppgift 
är att sammanställa lagar, förarbeten, propositioner, domslut, rekvisit inom ämnet. SMMAF vill förenkla 
för idrotter som faller under Kampsportslagen genom tydliga direktiv, konkret information som är enkel 
att applicera och på så sätt undvika missförstånd och överträdelser av lagen.  

I samband med ett styrelsemöte kom SMMAF fram till några punkter som kan användas som grund för 
att definiera skillnaderna mellan match och träning: 

• Arrangörens syfte (den absolut viktigaste punkten) 
• I samband med matcher (innefattas i tävlingar, turneringar, galor, mästerskap etc.) är 

arrangörerna väldigt tydliga med att kommunicera att det är just matcher och inte träning 
och kan vara den primära kommunikationen. 

• Deltagare i en match är inkallade, inbjudna, matchade, eller på annat sätt bokade för att 
delta i en match (Fredrik Grundmarks förslag, @Fredrik får gärna utveckla?) . 

• Matcher kan ha en ekonomisk vinning. 
• Matcher kan ha en vinning av marknadsföring. 
• Matcher kan ha en vinning av PR och framträdanden i press och medier. 
• Det finns ett matchkort eller lista med tävlande. 
• Matcher brukar marknadsföras. 
• Matcher vill sälja biljetter eller inträde. 
• Matcher brukar ha publik. 
• Matcher brukar ha en ”announcer” eller ”konferencier”. 
• Matcher ska arrangeras av en idrottsförening ansluten till SMMAF > SBK > RF. 
• Matcher ska vara sanktionerade av idrottsförbund. 
• Matcher ska ha alla behövliga tillstånd från ex. Polismyndigheten, 

Brandskyddsmyndigheten m.fl. 
• Matcher som arrangeras utan sanktion/tillstånd är olagliga events. 
• Matcher arrangeras under fastslagna regelverk och reglementen. 
• Matcher ska ha ett säkerhetstänk och beredskap för både idrottare och publik. 
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• Matcher ska följa medicinska protokoll för att tillse atleters säkerhet. 
• Matcher ska ha läkare på plats. 
• Matcher ska ha en ringdomare samt tre poängdomare. 
• Idrottare i matcher har i normala fall minst en coach eller second. 
• Matcher har som oftast invägning. 
• Events som arrangerar matcher skalla vara under tillsyn av respektive underförbund. 
• Alla olagliga matcher ska inte anses vara idrott eller sport.  

 

 

Frågor: 

• Ska sparring anses vara match? 
• Vad är sparring? 
• Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, 

sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte 
anordnas utan tillstånd enligt denna lag. Men: 

o Vad är en tävlingsmatch? 
o Vad är en träningsmatch? 
o Vad är en uppvisningsmatch? 

• Vad är matchliknande förhållanden (t.ex. i fråga om matchlängd, antalet ronder och 
domarbedömning)? 

• Är det tillåtet att simulera en match med walk-in, musik, låtsas-ringdomare, mellan två utövare, 
i en avgränsad matchyta, där låtsas-ringdomaren räcker upp armen på en låtsasvinnare? 
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