
SMMAF:s PRO-direktiv 

Bakgrund 

Svensk och internationell MMA har haft en snabb utveckling sedan de nuvarande 

arbetsdirektiven för Pro-kommittén arbetades fram. Några av de förändringar som skett är att 

den tekniska, fysiska och mentala utvecklingen på framförallt våra Svenska utövare gått kraftigt 

framåt (Referens till Dnr: 216-05801-2010, avsnitt ”KAMPSPORTDELEGATIONENS 

BEDÖMNING” fjärde stycket, sista meningen). Det innebär att vi idag har betydligt fler utövare 

på jämförbar nivå. Kretsen av svenska utövare som uppfyller kraven är fortsatt begränsad men 

långt ifrån lika begränsad som 2010. Exempelvis fanns det fram tom 2010 totalt sett 3 utövare 

som tävlat i UFC. Fram till dags dato är detta antal +15. Utöver detta finns ett stort antal tävlande 

i andra internationella professionella organisationer. Detta driver också utvecklingen av de 

utövare som finns strax under den yttersta eliten vilket sammantaget gör att vi har väsentligt 

fler utövare idag som uppfyller kriterierna om ”Mycket god fysisk och psykisk form” och ”... 

dokumenterad tävlingserfarenhet av professionell fullkontaktsport”.  

Samtidigt har tillväxten av kompletterande och konkurrerande organisationer till UFC (som 

använts som referens) ökat och som har utövare på jämförbar nivå. UFC kan därför inte ensam 

stå som referens. 

Viktigt att framhålla är tanken om en progressiv utveckling av utövarna där vi i vår svenska 

modell och i praktiken går från Shootfighting, amatör MMA, Svensk Pro MMA och vidare till 

Internationell Pro MMA där kraven på inte bara utövaren utan också på organisationen och 

regelverk hela tiden höjs.  

Bl.a. kan poängteras följande skärpning av tävlingsreglerna från Svensk Pro MMA till 

Internationell Pro MMA utifrån godtagbar säkerhet för utövarna: 

Utövarens perspektiv (för utökad säkerhet) 

3.2 ”Mycket god fysisk och psykisk form” 

3.4 ”Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av professionell fullkontaktsport” 

Matchmakerns perspektiv (för utökad säkerhet) 

5.1 ” En matchmaker med lång erfarenhet av MMA och matchmaking på hög professionell nivå 

skall ansvara för matchning av tävlande på tävlingen” 

Tävlingsläkarnas perspektiv (för utökad säkerhet) 

8.1 Två legitimerade läkare skall utses som tävlingsläkare för tävlingen. 

Domarens perspektiv (för utökad säkerhet) 

9.1 Varje match skall överses av en licensierad matchdomare med lång erfarenhet av 

professionell MMA.  

 

Utifrån detta har Svenska MMA förbundet beslutat att ta fram nya riktlinjer för Internationell 

professionell MMA. 



Tävlingsreglerna säger att ”Den tävlande skall ha dokumenterad tävlingserfarenhet av 

professionell fullkontaktsport”. Förutom att den tävlande ska ha ”Mycket god fysisk och 

psykisk form” så måste matchmakern och ytterst Pro-kommittén också se till utövarens tekniska 

förmåga. 

Antalet matcher i sig är inte det avgörande utan istället den samlade bilden av den fysiska, 

psykiska formen tillsammans med teknisk förmåga och matchmakingen i sig. 

En annan utmaning är de klasser (vikt och kön) där det finns färre antal utövare. Tävlande i 

dessa klasser har haft det svårare att få matcher under internationella Pro MMA-regler även om 

de fysiskt, psykiskt och teknisk uppfyller gällande kriterier. 

 

Pro-kommitténs konstitution, ansvar och tillsättande 

Pro-kommittén består närvarande av fyra personer (tidigare fem personer), alla har blivit 

tillfrågade från SMMAF:s styrelse att ingå i denna grupp på grund av den samlade kunskap 

och gedigna erfarenhet inom MMA man var för sig och tillsammans besitter. 

Det finns inga regler i dagsläget på hur medlemmarna tillsätts eller väljs eller för den delen 

hur länge de kan, ska eller vill sitta. Dessa personer utför ett ideellt arbete inom förbundet 

efter de direktiv man blivit tilldelade efter bästa förmåga. 

 

Förslag  

Styrelsen tillsätter pro-kommittén medlemmar i form av en kommittéordförande, en vice 

ordförande och en sekreterare (3 medlemmar). Detta för att få en effektivitet i behandlingen 

samt ha hög nivå på medlemmarna. 

Styrelsen gör löpande en bedömning av pro-kommitténs arbete och beslutar vid behov om 

eventuella förändringar. 

Pro-kommitténs uppdrag är att bedöma huruvida ansökta matcher kan gå med internationella 

professionella regler eller inte och man har av SMMAF:s styrelse fått följande arbetsdirektiv 

vilket ligger till grund för alla våra beslut. 

  

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. SMMAFs 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 dokumenterad 

tävlingserfarenhet av professionell fullkontaktsport”, ”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. 


