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Mötesinformation 
Syfte: Möte domarkommitté SMMAF 

Datum: 2012-04-20 

Deltagare: Närvarande 

Hans Ersson, Ordförande 

Marko Gyllenland, Vice ordförande 

Jesper Gunnarson, Ledamot 

Dagordning och Protokoll 

Formalia 

1. Hans Ersson valdes till mötesordförande 

2. Jesper Gunnarson valdes till sekreterare 

3. Marko Gyllenland valdes till justeringsman 

4. Regler för godkännade och licensierng av domare vid domarkurs 

Personer som genomgår domarkursen kan bli godkända eller inte: 

 Godkänd = Är godkänd för att döma matcher i Amatör MMA 

 Ej godkänd = Får går om domarkurs och försöka klara den vid senare tillfälle 

 

De personer som blivit godkända kan bli licensierade efter det avgiften enligt hemsida 

kommer in till förbundet. 

 

OBS! Reglerna gäller både ringdomare och poängdomare 

5. Regler licensiering för Svensk Pro MMA 

Förkunskapskrav: Godkänd domarkurs samt att ansökande har varit aktiv domare 

inom de senaste 18 månanderna. 

 

Ansökan: Till förbundet skickas en ansökan som innehåller informaiton om erfarenheter 

om vilka matcher den ansöknade dömt. 

 

Riktlinjer: Den ansökan bör ha dömt 15-20 Amatör MMA matcher för att bli godkänd. 

Notera att detta är en riktlinje och kan variera från fall till fall 

 

Godkännande: 

 Godkänd direkt =  Baserat på ansökan godkänner domarkommittén den 

ansökande direkt. 

 Godkänd efter praktik =  Rätt att utföra praktik i svensk proffesionell MMA under 

överinseende av annan profesionell MMA domare eller kursledare. 

 Ej godkänd = Domarkomitten lämnar en rekommendation på hur många fler 

matcher domaren bör döma i amatör MMA, innan denne kan ansöka på nytt. 

 

Licensiering: Efter godkännande erläggs licenseringsavgiften till förbundet enligt 

hemsidan 

 

OBS! Reglerna gäller både ringdomare och poängdomare 
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5. Regler licensiering för Internationell Pro MMA 

Förkunskapskrav: Godkänd domarkurs samt att ansökande har varit aktiv domare 

inom de senaste 18 månanderna samt är licensierad Svensk Pro MMA domare 

 

Ansökan: Till förbundet skickas en ansökan som innehåller informaiton om erfarenheter 

om vilka matcher den ansöknade dömt. 

 

Riktlinjer: Den ansökan bör ha dömt 20-30 Svensk Pro MMA matcher för att bli 

godkänd. Notera att detta är en riktlinje och kan variera från fall till fall 

 

Godkännande: 

 Godkänd direkt =  Baserat på ansökan godkänner domarkommittén den 

ansökande direkt. 

 Godkänd efter praktik =  Rätt att utföra praktik i internationell  proffesionell MMA 

under överinseende av annan internatione MMA domare eller kursledare. 

 Ej godkänd = Domarkomitten lämnar en rekommendation på hur många fler 

matcher domaren bör döma i Svensk Pro MMA, innan denne kan ansöka på nytt. 

 

Licensiering: Efter godkännande erläggs licenseringsavgiften till förbundet enligt 

hemsidan 

 

OBS! Reglerna gäller både ringdomare och poängdomare 
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6. Resultat domarkurs Malmö 2-3 mars 

Baserat på reglerna ovan så är utfallet följande från domarkurs arrangerad 2-3 mars 

2012. 

 

Varje godkänd deltagare som önskar bli licensierad skall erlägga avgift till förbundet 

enligt hemsidan 

 

Ringdomare: 

Godkänd för Svenska  Pro MMA 

 Jesper Gunnarson 

 

Godkända för Amatör MMA 

 Bobby Rehman 

 Mike Rohm 

 Måns Nilsson 

 Christian Kruuse 

 Mohammed Cezar El-Madhoun 

 Mario Lukanovic 

 Husen Arkawazi 

 Per Emanuel 

 Rebin Saber 

 

Ej godkänd 

 Jasmin Slatina 

 

Poängdomare: 

Godkänd för Svenska  Pro MMA 

 Måns Nilsson 

 

Godkända för Amatör MMA 

 Mike Rohm 

 Christian Kruuse 

 Mohammed Cezar El-Madhoun 

 Mario Lukanovic 

 Husen Arkawazi 

 Per Emanuel 

 Rebin Saber 

 Jasmin Slatina 

 

Rekommendationer 

Bobby Rehman och Mike Rohm har möjlighet att ansöka att bli godkända ringdomare i 

professionell MMA och godkänd praktik genomförs på Vision FC 2012-05-05. 

 

Göteborg 2012-04-20 

 

  

Ordförande Vid protokollet Justerare 
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Hans Ersson Jesper Gunnarson Marko Gyllenland 

 


