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Mötesinformation 
Syfte: Möte SMMAF Domarkommitté 
Datum: 2018-08-29 
Deltagare: Närvarande 

Christer Ringblom, Ordförande 
Andreas Grüner 
Kevin Sataki 
Johan Söderling 
Nadja Eriksson 

Dagordning och Protokoll 

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

4. Ansökan som praktikant, Matchmaker	
Ansökan 
Andreas Waldahl har idag, 180829, ansökt till att bli praktikant som Matchmaker. 
Andreas:  

• är tränare och coach i Kaisho Kampsportsklubb,  
• är utbildad MMA Klass-A och Klass-B domare 
• har varit Tävlingsledare (tidigare benämning för Supervisor i MMA-Ligan) samt 

Supervisor på galor i 4 år, samt 
• arrangerat 10 galor.  

 
I ansökan föreslår Andreas Waldahl att ha Matchmaker Jörgen Segerlind som sin 
handledare. 
 
Beslut 
Domarkommitténs beslut ska grunda sig på följande bestämmelser. 
Den ansökande ska ha: 

• Har fullständig kunskap om samtliga regelverk såsom tävlingsregler, reglemente, 
utrustningsregler etc. 

• Är eller har varit engagerade på något sätt i SMMAF:s verksamhet inom förbundet 
eller ansluten förening. 

• Är eller har haft engagemang i övrig föreningsverksamhet. 
• Övriga förtroendeuppdrag. 

 
Andreas Waldahl uppfyller ansökningskravet. 
Därmed beslutas att han ska från och med dagens datum ska starta sin praktik som 
Matchmaker under handledning av Jörgen Segerlind. 
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Beskrivning av praktik(se http://www.smmaf.se/sanktion/licensiering/). 
Praktikanten ska göra matchmaking för minst 20 professionella MMA matcher under 
minst 2 år. Detta skall ske under övervakning av den handledande matchmakern som 
kontrollerar och godkänner matchningen. Här påpekas särskilt att Svenska MMA 
Förbundet är angelägna om att kvaliteten på dessa matchningar är god och att 
praktikanten som är under övervakning inte vid upprepade tillfällen återkommer med 
klandervärda matchningar. 
Matchningen ska redovisas i Domarkommitténs ”Protokoll för praktiserande 
matchmakers”. 
Protokollet skickas till Andreas Waldahl. 
 
Praktiken avslutas tidigast 200828. 
 
Göteborg 2018-08-29 
 

  

Ordförande Vid protokollet Justerare 
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Christer Ringblom Andreas Grüner 
 

Kevin Sataki 
 

 


