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Mötesinformation 
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Dagordning och Protokoll 

Formalia 
1. Christer Ringblom valdes till mötesordförande 
2. Andreas Grüner valdes till sekreterare 
3. Kevin Sataki valdes till justeringsman 
 

4. Ansökan om att bli validerad som domare	
Bakgrund 
”En domare som varit inaktiv under föregående år kan ansöka om licens. 
Domarkommittén validerar då domarens kompetens. 
Ansökan ska innehålla: 

a. Det särskilda skälet till att domaren varit inaktiv. 
b. Antalet år samt antalet matcher(i Professionell MMA, MMA klass A och MMA klass B) 

domaren har varit verksam i. 
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift.” (se 4 B. SMMAF 
Domarkommitten Protokoll 2015-02-26, rev 2016-02-08) 
 
Ansökan 
Oskar Grahnson, Nordic Fighters i Luleå, ansöker (inkom 18 januari) om att få sina 
meriter som domare validerade för att genomföra domaruppdrag på Shoot Challenge 24, 
18 februari. 
I ansökan har Oskar Grahnson skickat in följande meriter: 
-Poängdomare (Shootfighting)  
-Gick domarutbildningen den 5/11 år 2011  
-Dömt ca 15-20 matcher under åren 2011-2013  
-Senaste domaruppdraget var den 27/4 år 2013 (Sundsvall open 2) 
 
Beslut 
Domarkommittén avslår Oskar Grahnsons ansökan om att bli validerad som 
poängdomare i MMA klass B. 
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Skälen till beslutet. 
Oskar Granström är utbildad domare i Shootfighting. Han dömde 15-20 matcher under ca 
1,5 år. Det har gett Oskar en stor erfarenhet i att döma. Dock dömde han sin senaste 
match för 3,5 år sedan, vilket är för lång tid för att han ska ha kunna upprätthållit sin 
kompetens. 
2016 utgick regelverket för Shootfighting och nya regler (MMA Klass B, 2016-02-08) 
trädde i kraft. Oskar Granström är därmed inte utbildad på det nya regelverket. 
 
Sammanfattningsvis bedömer vi utifrån de fakta vi har, att Oskar Granström i dagsläget 
inte har kompetensen för att döma en match i MMA klass B på ett säkert och rättvist 
sätt.  
 
Beslutet kan ej överprövas. 
Om det tillkommer nya fakta kan beslutet omprövas. 
 
Eftersom vi ser Oskar Granströms ambition att döma MMA matcher, hänvisar vi till de 
domarutbildningar som är planerade under 2017. 
(se http://www.smmaf.se/2016/12/29/alla-2017-ars-domarutbildningar/) 
 
 
 
Göteborg 2017-01-22 
 

  

Ordförande Vid protokollet Justerare 
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Christer Ringblom Andreas Grüner 
 

Kevin Sataki 
 

 


