PROTOKOLL
MÖTET AVSER

Styrelsen i SMMAF

DATUM OCH TID

2021-10-04 Kl: 19.00

TYP AV MÖTE

Styrelsemöte via teams

1. FORMALIA – Val av mötesordförande
Styrelsen valde Babak Ashti till mötesordförande.
2. FORMALIA – Val av mötessekreterare
Styrelsen valde Lovisa Konradsson till mötessekreterare.
3. FORMALIA – Val av en justerare
Styrelsen valde Madelein Fagerlind till justerare.
4. FORMALIA – Närvaro
Närvarande på mötet var:
● Babak Ashti ordförande
● Lovisa Konradsson, Ledamot
● Kevin Sataki, Ledamot(Punkt 6 jävig p.g.a författare av material)
● Andreas Waldahl, Ledamot (Punkt 5 jävig p.g.a arrangör av
tävlingen)
● Madelein Fagerlind Ledamot
● Iman Darabi, Ledamot
● Gäst Ante Agneby supervisor Wolf 19:20 punkt 5
Frånvarande:
● Pannie Kianzad, Suppleant
● Robert Nyström, suppleant

Styrelsen beslutsmässig.

5. Wolf Fight Promotion 3
Supervisor Ante Agneby inbjuden 19:20 att medverka på denna
punkt. (Andreas Waldahl är jäv i egenskap av arrangör till
tävlingen)
Styrelsen diskuterade flera punkter från Wolf Fight Promotion 3 som ägde rum
den 2:a oktober 2021 på Halmstad arena.
Först diskuterades den allvarliga situationen kring tumulten som uppstod.
Först får styrelsen en summering och uppdatering över händelseförlopp i och
utanför buren av Andreas Waldahl, som var en av arrangörerna.
Supervisor Ante Agneby inbjuds att medverka och har gett styrelsen vetskap
om händelsen i sin supervisorrapport. Där står att läsa:
På förekommen anledning vill jag highlighta en del av protokollet för tydlig
visualisering:
·
EXTRAORDINÄRT ALLVARLIG PUNKT.
I match 7 så avslutas den ena utövaren (Makaev) genom knockout. Direkt när
burdörrarna öppnas så stormar 5st obehöriga in i buren. Först springer stor del
av dem fram till den fortsatt medvetslösa Makaev innan ett par av dem vänder
sig mot den vinnande utövaren (Bark) och visar stor ilska samt beter sig med
gester och kroppsspråk hotfullt mot denne. Även delar av den Makeavs coacher
har här anslutit och är deltagande. Bark själv verkar dock inte noterat denna
situation utan firar fortfarande mot publiken. Matchdomaren ifråga noterar
dock detta och går emellan dem och Bark för att hålla dem tillbaka för att nå
Bark. Även undertecknad är nu på plats i buren och ställer sig mellan
matchdomare och Bark för att hjälpa matchdomare kontrollera buren och få
obehöriga ur ytan.
Här återfås kontroll i buren och obehöriga lyckas styras ut ur buren. Väl
utanför buren uppehåller sig ytterligare 2-5 personer inom säkerhetsområdet
som även dem är uppenbart upprörda.
Samtliga i grupperingen förflyttas nu motvilligt bort från den direkta närheten
till buringången men fortsätter uppehålla sig i området. Cirka 5-10m ifrån där
grupperingen nu är finns en ungefär jämnstor klick av fans till Bark som
högljutt, vänt mot buren, hyllar Bark varpå Makaevs gruppering verkar söka
någon konfrontation. Tumult uppstår i en, för mig, tillfällig omfattning innan
jag och tappra funktionärer särar på grupperna. Makaevs gruppering går sedan
efter nån minuts dödläge med lite gestikuleringar in mot omklädningsrummen
där Makaev troligtvis nu är. Där uppehåller de sig en stund innan de blir
avvisade av arrangören tillkallade ordningsvakter på plats.
Jag får senare höra att i tumultet som uppstod så blir en av funktionärerna
träffad av en spark i bakhuvudet.
Ovan är min personliga upplevelse där jag endast använt video för att notera
hur många obehöriga det var som var i buren. Jag upplever inte att arrangören
brustit i sitt uppdrag för säkerhet mer än att de inte säkrat att ackrediterade
personer kunnat uppehålla sig i bakomliggande yta som avsetts för fighters.

SMMAF´s egna licenserade funktionärer har beskrivit att de upplevt en
hotfullhet som gjort att de inte känt sig trygga i situationen och varit oroliga för
sin säkerhet.
De personer som i detta läge, obehörigt, tagit sig tillträde till buren borde vara
tämligen lätta att identifiera. En av dem är redan identifierad som en aktiv
professionell utövare. Detta borde rendera i någon typ av påföljd. Även den/de
coacher som ses bete sig “ej sportsmannaaktigt” bör utredas.
I video i efterhand framgår också med största sannolikhet att den spark som
utdelades mot huvudet på en funktionär kommer från den aktivt professionella
fighter som deltog i att obehörigt ta sig in i buren.
Jag önskar att denna incident, som är en del av flertal tidigare incidenter, ses
som ett beteende och en situation förbundet kraftfullt behöver agera mot. Att vi
riskerar att få en medialt negativ uppmärksamhet mot sporten MMA är en del
men framför allt att funktionärer känner en otrygghet i sin roll som
representant för sporten är för mig helt oacceptabelt.
Jag står mer än gärna till styrelsen förfogande att utveckla mer i detta ärende
eller besvara frågor som uppstår.
Jag önskar oavsett bekräftelse samt återkoppling på att ovan tas på största
allvar.
-__________
Mvh Ante
Styrelsen ser allvarligt på det som har hänt och startar en internutredning.
Styrelsen tar del av ett videoklipp från slutet på matchen fram till
ordningsvakter bryter upp incidenten. Supervisor och arrangör kommer med
konstruktiv kritik vad som brast och vad som kan förbättras till näsa event.
Båda är eniga om att det är en allvarlig sak som inte bör förekomma.
Ordningsvakter och placering av dessa bör ses över.
Styrelsen ser 3 parametrar som bör bemötas i denna fråga.
1.Föreningen, föreningsmedlemmar och föreningsledares ansvar. Ordförande
för Svenska MMA förbundet får i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med
Majdi Shammas, ägare av Allstars för att höra hur de ser på saken och framföra
styrelsens frågor till föreningen, bl.a. vad deras internutredning har
uppbringat.
2.Förbundet skall utveckla en policy gentemot osportsligt uppträdande vid
MMA-tävlingar. Förbundet ska vita alla åtgärder så att detta inte upprepas
igen.
3. Arrangörens/Wolfs ansvar kring att tillse säkerheten för tävlande samt
publik. Hur ska man arbeta framåt för att undvika liknande händelser?

Abdurakhman Nasrutdinov sparkade en funktionär i huvudet under tumulten
på Wolf Fight Promotion 3. Styrelsen tar avstånd från detta beteende och anser
det vara högst olämpligt. Styrelsen har rådfrågat SBK gällande ärendet och
även anmält ärendet till Disciplinnämnden.
Arrangören har polisanmält ärendet och det har även funktionären som mottog
sparken i huvudet gjort som privatperson.
Ytterligare punkt som diskuterades var ifall matchningen mellan Robert
Nyström 5-6 vs Hamid Sadid 1-0 där Robert Nyström avslutar Hamid Sadid via
KO 2:01 i rond 1 var en jämn matchning.
Sedan kom det till styrelsen kännedom att en av de tävlande på galan har
tidigare tävlat i illegala-matcher. Styrelsen anser det vara anmärkningsvärt att
arrangören inte rapporterat detta till styrelsen innan eventet.
Därmed beslutades följande. Personer som har deltagit, tävlat eller på annat
sätt medverkat i illegala matcher eller tävlingar eller arrangemang, som ej är
sanktionerade, och som strider mot kampsportslagen, kommer att rapporteras
till disciplinnämnden med omedelbar verkan och kommer ej att få delta i
MMA-tävlingar sanktionerade av Svenska MMA förbundet. Styrelsen har
rådfrågat SB&K i frågan och inväntar svar.

6. Domarutbildningen
Kevin Sataki och Anders Ohlsson avstår från att ta på sig uppdraget att utforma
nytt utbildningsmaterial och genomföra nya domarutbildningar med
motiveringen att styrelsen ställer orimliga krav. Styrelsen krav finns i
Styrelseprotokoll från 21-09-27. Styrelsen ska se över alternativ.

7. Övrigt
Protestutlåtande: Fatih Aktas Vs Nermin Hajdarpasic - FCR 9 den 4:e
September 2021. Protest har inlämnats av Darko Banovic, Coach för Fatih
Aktas. Bedömare var Ante Agneby, Bobby Rehman och Johan Söderling. Alla 3
bedömare är eniga. Protesten avslås enligt: § 32.4 The results of a match shall
only be changed if an obvious mistake has been uncovered.

8. Mötes avslutas
21:30

9. Nästa möte:
2021-10-11 kl:19.00
DATUM

2021-10-04

ORT

STOCKHOLM

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

Babak Ashti

Lovisa Konradsson

Madelein Fagerlind

