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Mötesinformation 
Syfte: Möte Pro-kommittén 

Datum: 2012-09-03 

Deltagare: Närvarande 

Marko Gyllenland, Ordförande 

Robert Sundel, Vice ordförande 

Manos Terzitane, Ledamot 

Mattias Awad, Ledamot 

Jani Lax, Ledamot 

  

Protokoll 

Beträffande bedömning av matcher i Internationell Professionell MMA 

  

Pro-kommittén har behandlat följande inkomna förfrågan avseende match i Internationell 

Professionell MMA på uppdrag av SMMAF: 

 

Arrangör: Superior Entertainment AB   

Kontaktperson: Babak Aghavali 

Tävling: Superior Challenge 8 

Datum: 6 oktober 2012 

Plats: Malmö Arena, Malmö 

 

Matcher:  

- Matti Mäkelä vs James McSweeney 

- Ilir Latifi vs DJ Linderman 

- David Bielkheden vs Marcus 

- Malik Arash Mawlayi vs David Round 

 

 

Pro-kommittén har beslutat följande:  

 

 Matti Mäkelä vs James McSweeney 

Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

 

 Ilir Latifi vs DJ Linderman (titelmatch lätt tungvikt/main event) 

 Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

  

 

 David Bielkheden vs Marcus Davis (co main event) 

 Det godkänns att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

  

 

 Malik Arash Mawlayi vs David Round 

 Det godkänns inte att matchen går med regelverket ”Internationell Professionell 

MMA”. 

 

 

Motivering:  

 

De tävlande i de tre första oavnnämnda matcherna har rutin och erfarenhet nog och 

håller hög internationell nivå. 
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Prokomittén anser att i matchen Malik Mawlayi Vs. David Round så saknas den 

erfarenheten och kan därmed inte godkänna ”Internationell Professionell MMA”. 

 

Vi noterar att det i ansökan står att "Matti Mäkelä gått 90% av sina matcher med unified 

rules" vilket inte stämmer. Vi ber därmed arrangören och framtida arrangörer att ha koll 

på fakta och inte gissa / höfta. 
 

Trots felaktiga uppgifter i ansökan godkänner Pro-komittén matchen som sådan då den 

uppfyller kraven. 

 

Besluten var majoritetsbeslut. 

 

Göteborg den 3 september 2012  

 

 

________________________  

Marko Gyllenland  

Robert Sundel 

Manos Terzitane 

Mattias Awad 

Jani Lax 

 

 

 

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

kommittéordförande utslagsröst. 

 

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. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 


