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Mötesinformation 
Syfte: Möte SMMAF Domarkommitté 
Datum: 2017-10-04 
Deltagare: Närvarande 

Christer Ringblom, Ordförande 
Andreas Grüner 
Kevin Sataki 
Johan Söderling 
Madelein Fagerlind 

Dagordning och Protokoll 

Formalia 
1. Christer Ringblom valdes till mötesordförande 
2. Madelein Fagerlind valdes till sekreterare 
3. Kevin Sataki valdes till justeringsman 

4. Ansökan om validering av domare	
Bakgrund 
Västerås FightClub ansöker om validering av Taylan Isik till poäng- och matchdomare 
MMA Klass-B. Föreningen uppger att Taylan gick domarutbildningen 2014 samt att han 
dömde under samma år. 
Taylan har varit tränare och coach samt gått några MMA matcher. Under 2015-16 var 
han tränare och utövare på Allstars Gym i Stockholm, men dömde ingen match under 
dessa år. Enligt föreningens utsago skall Taylan dömt som olicensierad poäng- och 
matchdomare på en ligatävling i mars-april 2017. 
 
Domarkommitténs bedömningsgrunder vid validering 
”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, Amatör MMA samt Shootfighting) 
domaren har varit verksam i. 
Vid godkänd ansökan licensieras domaren efter inbetald licensavgift.” (SMMAF 
Domarkommitten Protokoll 2015-02-26). 
 
Beslut 
I ansökan framgår det inte hur många matcher Taylan dömt. Vi kan heller inte hitta 
något i arkiven som stödjer att han ska ha dömt matcher under 2014. 
Taylan gick sin utbildning i Shootfighting 2014. Regelverket var ett annat än dagens MMA 
Klass-B.  
 
Domarkommittén strävan är att vi har domare som har en omfattande rutin. Matcherna 
ska dömas säkert och rättvist utifrån rådande regelverk. Vi gör den bedömningen att 
Taylan Isik inte har den uppdaterade förmågan att döma MMA Klass-B matcher. 
Ansökan avslås därmed. 
 
Eftersom Domarkommittén förordar domare som har en bred erfarenhet och 
engagemang i MMA föreslår vi att Taylan Isik går nästkommande domarutbildning. 
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