
ALEXANDER LINDGREN vs FREDRIK LJUNGLUND

Protest
"Vi protesterar även mot domslut i match 12 där vi anser att Fredrik Ljunglund borde fått vinsten, 
han dominerade matchen rakt igenom gjorde fyra lyckade nertagningar mot endast ett svep och ca 1 
minus dominans av motståndaren Alexander Lindgren i andra ronden, här borde utgången solklart 
gått till Fredrik Ljunglund.

Andreas Johansson
Kem-Joh
HKD TKD"

Videogranskning
2:35 Rond 1 startar
2:50 Kort slag växling som slutar med att FJ trycker upp mot bur och tar ner
3:55 FJ arbetar för att få mount, det är några olika scrambles där AL hotar kort med fotlås tills han 
tvingas turtla och FJ arbetar på rygg
4:08 FJ försöker få in hooks, AL scramblar och de tävlade kommer upp till stående
4:31 Stående sekvens där AL är den som träffar bäst och mest, slutar med att FJ clinchar upp mot bur
4:43 FJ arbetar på nedtagning och lyckas få ner AL till sittande
5:11 FJ arbetar på guardpassering från halvguard men sekvensen slutar med att AL sveper till egen 
halvguard
5:33 AL passerar halvguarden och gör positionsförbättring till side
5:37 AL förbättrar position till knee-on belly
5:38 Rond 1 tar slut

6:44 Rond 2 startar
7:04 Stående slag och sparkar, rätt jämn sekvens som slutar med att FJ driver AL till buren igen
7:16 AL kopplar en stående anakonda som FJ tvingas försvara så att AL kan ta ner till side
7:41 FJ turtlar och AL kopplar RNC utan hookar och kontroll. FJ vrider sig tillbaka till rygg med AL i 
side
8:15 AL arbetar på sin anakonda som hotar FJ rejält men låser kommer inte. FJ scramblar och lyckas 
vända position till att hamna i en stående guard 
8:38 AL arbetar på fotlås som inte sitter, FJ vrider sig ut och AL turtlar och får FJ på ryggen
09:00 FJ har en hook inne men får inte in hook nummer 2, AL lyckas få av FJ och hamnar i FJs 
halvguard
09:15 AL ställer sig upp och lägger sig bakåt på fotlås som FJ tvingas försvara
09:23 AL försöker scrambla upp till stående men kommer inte upp utan blir neddragen av FJ igen. FJ 
hamnar i ALs halvguard
09:48 AL turtlar och FJ följer upp på ryggen och försöker få hookar men får endast en, matchen tar 
slut

§ 29 DOMSLUTSKRITERIER
29.1     Aktivitet inom områdena: Striking (slag, sparkar och knän) i stående kamp, clinch (stående 
brottning), kast/nedtagningar, positionsförbättring och striking submissionförsök (låsförsök) skall 
premieras.
29.2     Teknisk skicklighet – Teknikerna skall vara väl utförda,  enbart aggressivitet premieras inte.
29.3     Sportslighet – Tävlande måste uppvisa sportslighet

Kommentar:  Tävling i Shootfighting har till syfte att utveckla de tävlandes skicklighet i tre områden: 
Stående kamp, clinch med nedtagningar och markkamp. En tävlande kan inte räkna med att vinna på 
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Stående kamp, clinch med nedtagningar och markkamp. En tävlande kan inte räkna med att vinna på 
domslut genom att endast visa skicklighet i delar av dessa områden. En tävlande som fokuserar på 
att stoppa alla nedtagningsförsök och inte visa skicklighet i markkamp kan bara vinna en match ifall 
denne dominerat tydligt i den stående kampen med aktivitet och skicklighet. På samma sätt gäller 
det för en tävlande som endast vill kämpa i markkamp och helt undvika den stående kampen.

Matchbild
AL är den som är något bättre stående medan FJ är den som tar ner mest, dock är FJs nedtagningar 
till guard medan den enda nedtagningen AL har är till dominant position i side. I markkampen har de 
bägge positioner medan det är AL som har alla låsförsök varav ett riktigt nära.

Bedömning
Per område
Stående: AL är något bättre stående
Clinch/nedtagningar: FJ har mest nedtagningar medans Als enda nedtagning är till dominant position
Mark: Mycket scrambles men AL är den som har mest låsförsök 

§ 33 PROTEST
33.1     Om en tävlande eller dennes sekonder anser att ett matchresultat är felaktigt kan en protest 
inlämnas till SMMAF inom 48 timmar efter avslutad tävling. Protesten skall innehålla uppgifter om 
vilken match det gäller, vad man protesterar mot, argumentation för detta, hur man anser att 
matchen borde dömas samt kompletta kontaktuppgifter.
33.2     Matchresultatet skall endast ändras om ett uppenbart fel, vilket inverkat på matchresultatet, 
begåtts av matchdomaren, poängdomarna eller annan funktionär.

Uppenbara fel?
För att ändra resultat skall det finnas uppenbara fel enligt 33.2 ovan. Att ge matchen till AL för bättre 
stående och låsförsök är fullt rimligt.

Resultat
Protesten avslås

Jesper Gunnarson
Matchmaker
Adjungerad från bedömningskommittén
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