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Mötesinformation 
Syfte: Möte Pro-kommittén 

Datum: 2011-09-22 

Deltagare: Närvarande 

Marko Gyllenland, Ordförande 

Robert Sundel, Vice ordförande 

Jani Lax, Ledamot 

  

Protokoll 

Beträffande bedömning av matcher i Internationell Professionell MMA.. 

  

Pro-kommittén har behandlat följande inkomna förfrågan avseende matcher i 

Internationell Professionell MMA på uppdrag av SMMAF: 

 

Arrangör: Rumble of the Kings 

Kontaktperson: Kasra Ashami 

Tävling: Rumble of The Kings  

Datum: 26 november, 2011. 

Plats: Hovet, Stockholm 

 

Matcher:  

Bruno Carvalho vs Marius Zaromskis 

Jörgen Kruth vs Ray Sefo 

 

Pro-kommittén har beslutat följande:  

 

 Bruno Carvalho vs Marius Zaromskis 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”.  

 

 Jörgen Kruth vs Ray Sefo 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”.  

 

 

Motivering:  

 

Bruno Carvalho vs Marius Zaromskis: Bägge har tävlat och har lång erfarenhet av 

sporten och tillhör den absoluta eliten i Europa. 

 

Jörgen Kruth vs Ray Sefo: Bägge har lång samlad kampsportserfarenhet framförallt i 

thaiboxning / K-1. I thaiboxning är armbågar en vedertagen teknik i internationella 

proffsmatcher och i A-klass. De måhända sakna lång erfarenhet i MMA, men med tanke 

på deras gedigna kampsportsbakgrund på högsta internationella nivå godkänner vi denna 

matchning under Internationella Professionella MMA -regler. 

 

Besluten var enhälliga. 

 

Björketorp den 22 september 2011  

 

 

________________________  

Marko Gyllenland  

Robert Sundel  

Jani Lax 
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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. 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. Ett av dessa villkor är att de tävlande ska hålla hög internationell nivå. Pro-

kommittén har därför att tillse att de individer och de matcher som bedöms vara aktuella 

för Internationell Professionell MMA (Unified Rules) håller en hög internationell nivå. (En 

riktlinje i detta sammanhang är att matchningen eller individen skulle kunna platsa i 

UFC.)  

 

4. Under 2011 får Pro-kommittén endast godkänna tre (3) matcher i Internationell 

Professionell MMA (Unified Rules) per evenemang/gala. (Denna begränsning kommer att 

revideras av styrelsen inför verksamhetsåret 2012.) 

 

5. Samtliga ledamöter i Pro-kommittén har en röst. Vid lika röstetal har 

kommittéordförande utslagsröst. 

 

6. 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. 

 

7. I det fall kommittéordförande är jävig (genom, exempelvis, inblandning i matchningen 

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

rösta. Vice kommittéordförande har i sådana fall utslagsröst vid lika röstetal. 

 

8. 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. 


