SMMAF Verksamhetsberättelse 2020
Ordförande har ordet
2020 har inte varit som andra år. Pga pandemin har mycket av förbundets verksamhet och våra
klubbars verksamhet fått antingen begränsas eller ställas in. Av den anledningen blev det svårt, för
att inte säga omöjligt att genomföra den verksamhetsplan förbundet satte upp.
Det har naturligtvis även påverkat vår budget och utfallet har inte legat i linje med vad förbundet
budgeterat. Mer info om det i förbunds förvaltningsberättelse.
Personligen har jag valt att inte ställa upp till omval som förbundsordförande. Jag har 20 år bakom
mig av olika poster i förbundsstyrelser med kopplingar till MMA. Det har varit Svenska
Shootfightingförbundet, SB&K Kampsportsektion och Svenska MMA Förbundet under denna period.
20 år är egentligen får lång tid i mitt tycke att vara engagerad på det sättet. Av den anle dningen
kliver jag nu av och hoppas att förbundet kommer fungera väl i framtiden.
Jesper Gunnarson
Avgående Förbundsordförande.

Genomlysande av verksamhetsplan
Nedan återfinns en genomgång av vilka aktiviteter som gjordes i förhållande till verksamhetsplan en

Ökande intäkter
Att attrahera sponsorer är svårt normalt sett, under pandemin har det inte blivit lättare tyvärr. På
den ljusa sida har förbundet sjösatt en ny sponsormodell med erbjudanden som gör det möjligt att
hantera kommande sponsorer på ett bra sätt.

Kärnverksamhet
Under 2020 var målet att återvända och fokusera på kärnverksamhet och nedanstående områden
Sanktionera tävlingar
Pandemin till trots gick det att genomföra flertal tävlingar utan publik men med olika typer av
streaminglösningar. Extra noterbart var 4 stycken BRAVE tävlingar som genomfördes under ca 3
veckor i augusti. Men totalt sett var det färre tävlingar än normalt.
Arrangemang av MMA-ligan
Det genomfördes några tävlingar i ligan men flertalet fick ställas in inklusive SM pga de riktlinjer
Folkhälsomyndigheten riktat mot idrottsrörelsen. Ligan blev därmed rejält stukad under 2020. På den
ljusa sidan genomfördes streaming via FighterTV av ligan via ett avtal med dessa som SMMAF
tecknat.
Arrangera instruktörsutbildningar
Dessa gick ej att genomföra alls pga pandemin

Arrangera domarutbildningar
De flesta av dessa utbildningar fick också ställas in förutom vissa poängdomarutbildningar.
Supportera Landslaget
De flesta internationella mästerskap blev inställda förutom IMMAF Oceanic Open Championships
2020. Där gjorde landslaget sedvanlig succé och tog 2 guld och 1 silver på 3 tävlande. Under året
förlängdes även landslagsledningen till och med 2023.

Assisterande förbundskapten Besam Yousef, Nina Back -silver, Bezan Mahmudi - guld, Bianca Antman
- guld och Förbundskapten Anders Ohlsson

Ökade möjligheter till att tävla
Denna punkt kunde pga pandemin inte uppfyllas.

Fler aktiva i förbundet
Under året har styrelsen tagit initiativ att supportera förbundets kommittéer med både arbetssätt
och definition av arbetsuppgifter. Väl fungerande kommittéer är viktigt för förbundet!

Övrigt
Professionella utövare
Det var trots allt ett bra år för Sveriges professionella utövare. Klart starkast lyste Khamzat Chimaev
med ett unikt intåg i UFC. Även Jack Hermasson hade ett starkt år och etablerade sig i den absolut
toppen i mellanvikt. På damsidan tog sig Pannie Kianzad in toppen på sin viktklass. Framtiden ser
mycket lovande ut totalt sett.

Internationella funktionärer
Svenska funktionärer i form av matchdomare, poängdomare, tidtagare och inspektörer blev vanligare
på internationella aktörers galor. Noterbart är speciellt att Kevin Sataki och Anders Ohlsson agerat
matchdomare på UFC-titelmatcher. Det är både roligt och ett kvitto på att svenska funktionärer
håller hög internationell klass.

Ej sanktionerade event
Noterbart är även att antalet sk underground event med osanktionerade "tävlingar" verkar ha ökat.
Förbundet har polisanmält ett sådant och haft dialog med SB&K, Länsstyrelsen, Polisen såväl som
media om detta fenomen. Förhoppnings är att sådana event minskar i antal och att personer som
ändå genomför dessa blir lagförda i enlighet med Kampssportslagen.

