
Svenska MMA Förbundet Created by: 

Bobby Rehman 
 Page: 

1 (4) 

 

Mötesinformation 
Syfte: Bedömningskommittén avseende inkommen protest. 

Datum: 2011-05-20 

Deltagare: Bobby Rehman, ordförande 

Ulf Silverbern, Vice ordförande 

Mikael Forsgren, medlem 

Jesper Gunnarson, medlem 

Beslutsprotokoll 

Protesten avser matchen mellan Johan Jorup och Magnus Strandner. Matchen 

hölls i samband med tävlingen The Zone 2012-05-06. 

 

Protestargumentation inskickad till SMMAF av Joakim Engberg, GBG MMA 

(Protesten vidarebefordrades till förbundet av the Zones tävlingsledare Andreas Juhlin): 

 

------------------------------------ 

 

(Mottaget: 2012-05-08 kl 21:22) 

 

Hej, 

 

Protest inkommen rörande match 5 (Johan Jorup vs. Magnus Strandner) på The Zone FC 

10 - Demolition 2012-07-06. 

 

Vi jobbar på att få fram video från matchen. 

 

Mvh, 

Andreas Juhlin 

The Zone FC – Tävlingsledare 

 

Följande protesttexter fanns med i mailet i två PDF-filer: 

 

Göteborg 2012-05-07 

 

Protest gällande matchen Johan Jorup VS Magnus Strandner GBG MMA på 

The Zone Demolition 2012-05-06. 

 

Vi anser att matchen blev stoppad av domaren helt felaktigt. Strandner blev 

träffad av ett slag och gick ner, han hämtade sig dock väldigt snabbt och 

började arbeta mot Jorups ben för att få grepp om honom, då kliver 

domaren in i situationen och avbryter matchen trots att Strandner är i 

rörelse och är aktiv och inget av slagen som Jorup slår mot Strandnern när 

Strandner är på marken träffar honom rent. 

 

Det fanns således ingen anledning för domaren att bryta matchen. 

Vi är inte ensamma om att tycka att det var ett uppenbart misstag av 

domaren att bryta matchen, många oberoende personer vi talat med har 

påpekat samma sak. 

 

Vi begär att matchresultatet ändras till en no contest. 

 

MVH 

 

Joakim Engberg 

GBG MMA 
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Göteborg 2012-05-08 

 

Protest gällande matchen Johan Jorup VS Magnus Strandner GBG MMA på 

The Zone Demolition 2012-05-06. Efter att ha granskat en ny 

videoupptagning och olika bildserier vill jag komplettera protesten med 

följande: 

 

Efter att Strandner gick ner av slaget så slår Jorup totalt 5 slag varav alla 5 

tar i bakhuvudet. Detta är ett klart regelbrott. Därför kräver vi att Jorup 

diskvalificeras och Strandner får segern. 

 

Mvh 

 

Joakim Engberg 

GBG MMA 

 

------------------------------------ 

 

(Skickat från SMMAF direkt till protesterande part: 2012-05-09 kl 15:43) 

 

Hej Joakim, 

 

Förbundet har mottagit en protest från er enligt bifogade dokument från tävlingsledaren 

på The Zone. 

 

Vänligen ta del av förbundets riktlinjer gällande protesthantering här: 

http://smmaf.se/protest.asp 

 

Bedömningskommittén kommer inom två veckor publicera sitt beslut i ärendet på 

SMMAFs hemsida här: http://smmaf.se/association.asp?id=66 

 

Om ni har ytterligare kompletterande information så ber vi er skicka in denna till 

förbundet snarast. 

 

Mvh 

 

George Sallfeldt 

Ordförande 

Svenska MMA Förbundet 

 

------------------------------------ 

 

(Mottaget: 2012-05-11 kl 12:24) 

 

Hej, 

 

Fick in bifogad text från GBGMMA, de har skrivit om protesten för att vara tydligare. 

 

Mvh, 

Andreas Juhlin 

The Zone FC - Tävlingsledare 

 

Följande protesttexter fanns med i mailet i en PDF-fil: 

 

Protest för matchen Jorup vs Strandner på The Zone Demolition 2012-05-

06.  

 

Denna protest är uppdelad i två delar.  

 

http://smmaf.se/protest.asp
http://smmaf.se/association.asp?id=66
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Del 1. Slag mot bakhuvudet  

 

Del 2. För tidigt stopp av domaren  

 

Del 1. På videoupptagningen som granskats av oss går följande att se: 

Jorup slår ett rakt höger cross-slag som träffar Strandner i ansiktet, 

Strandner segnar ner mot golvet med ansiktet vänt bort från Jorup, Jorup 

slår sedan 5-6 slag mot Strandners bakhuvud. Detta är ett klart regelbrott 

och bör ändra matchresultatet så att Strandner tilldelas vinsten. Samma typ 

av regelbrott skedde nyligen på UFC 142 i Brasilien mellan Erick Silva och 

Carlo Prater varpå Erick Silva diskvalificerades och Carlo Prater tilldelades 

vinsten.  

 

Del2. >>> Vi anser att matchen blev stoppad av domaren helt felaktigt. 

Strandner blev träffad av ett slag och gick ner, han hämtade sig dock väldigt 

snabbt och började arbeta mot Jorups ben för att få grepp om honom, då 

kliver domaren in i situationen och avbryter matchen trots att Strandner är i 

rörelse och är aktiv och inget av slagen som Jorup slår mot Strandner när 

Strandner är på marken träffar honom rent.  

>>> Det fanns således ingen anledning för domaren att bryta matchen. 

>>> Vi är inte ensamma om att tycka att det var ett uppenbart misstag av 

domaren att bryta matchen, många oberoende personer vi talat med har 

påpekat samma sak.  

>>> Vi begär att matchresultatet ändras till en no contest.  

 

/GBG MMA 

 

Bedömningskommitténs protesthantering 

Protestens validitet 

Protesten skickades in till SMMAF inom den maximala protesttiden som uppgår till 48 

timmar från matchtillfället. För att Bedömningskommittén ska hantera protesten och 

publicera ett formellt beslutsprotokoll måste en protestavgift betalas in till SMMAF. Den 

protesterande parten har genomfört sådan inbetalning. Enligt regelverket (§32.3) ska en 

protest innehålla förslag på hur den protesterande parten anser att matchutfallet borde 

ha varit. Även i detta avseende har den protesternande parten uppfyllt kraven. 

Bedömningskommittén anser att protesten uppfyller de formella kraven och kan tas upp 

till behandling. 

 

Bakgrund 

Matchen mellan Johan Jorup och Magnus Strandner gick under regelverket Svensk 

Professionell Mixed Martial Arts. Matchen hölls som en del (match 5) av tävlingen 

The Zone FC 10 'Demolition' i Lisebergshallen i Göteborg 2012-05-06. Matchdomare var 

Kristian Hacklou. 

 

Bedömning – Ulf Silverbern 

Har nu äntligen fått se filmen och jag håller inte riktigt med GBG. 

 

Jorup får in tre bra träffar av att den sista tar riktigt ordentligt på strandner…mycket 

riktigt så går det första slaget mot bakhuvudet med båda är i rörelse och slaget 

kan knappast räknas som en träff...dom andra slagen ser man inte på grund av Jorups 

ben men jag uppfattar det som att Jorup träffar Strandners handske ett antal gånger 

(den handske/hand som skyddar huvudet mot slag) och det är mot sida av huvudet och 

inte i bakhuvudet. 

 

Domaren står i en bättre position och bryter nog matchen på ett korrekt sätt. 
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Vill bara notera att vi var i samma situation då det gällde källgren men lämnade inte in 

någon protest för att domaren avbröt matchen i ett för tidigt skede. 

 

Jag tycker att domaren tog ett riktigt beslut. 

 

Bedömning – Mikael Forsgren 

har kollat klippet nu!  

  

jag kan bara se ett slag i nacken och det är direkt efter nedslagningen, de andra slagen 

ser jag inte exakt vart dom tar men det ser mer ut som om de träffar lagligt på sidan av 

skallen. Som jag ser det så träffar ofta något slag olagligt i dessa situationer, jag anser 

inte att domslutet skall ändras från det jag ser av klippet. Finns det film från andra 

vinklar så man kan se mer korrekt? 

 

De gånger någon har blivit diskad är när domaren sagt till om slag i nacken flera gånger. 

 

Bedömning – Jesper Gunnarsson 

Jag har tittat på filmen och konstaterar två saker: 

 

1. Stoppet är inte för tidigt. 

2. Det går inte via filmen att säga att slagen tar i bakhuvudet. 

 

Protest avslagen, resultat kvarstår. 

 

För mig så kan jag inte avgöra om Jorup slår i bakhuvudet på denna bild. Jag kan inte se 

något uppenbart fel av domaren. Min hållning står kvar. 

 

Beslut 

Bedömningskommittén anser att det ursprungliga domslutet skall gälla med Johan Jorup 

som vinnare av matchen. 

 

Vi anser att matchen stoppades på ett korrekt sätt och inte i förtid.  

 

Vad gäller de eventuella slagen mot bakhuvudet så är detta svårt att se på filmklippet. 

Det kan ha varit så att det första slaget efter nedslagningen träffade i bakhuvudet men 

detta är knappast tillräckligt för att ändra domslutet i matchen. När båda utövarna är i 

rörelse är sådant lätt hänt.  

 

Den som har bäst uppsikt är domaren och vid inget tillfälle varnar han Johan Jorup för 

otillåten teknik. Vi måste alltså lita på att domaren har gjort en korrekt bedömning. 

 

Stockholm 2012-05-18 

 

Bobby Rehman 

Ulf Silverbern 

Mikael Forsgren 

Jesper Gunnarson 


