
Från:                                  "President SMMAF" <president@smmaf.se>
Skickat:                             Mon, 15 Mar 2021 15:25:33 +0100
Till:                                     "am Ende Suri" <suri.am.ende@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Överträdelser av tillstånd

Hej

Tack! Jag skickar med lite info om vad jag vill prata om nedan 

Det visar sig att lördag 13/3 genomför GBGMMA ett typ av klubbmästerskap och arrangerar 
flera MMA-matcher i sin lokal. Jag har bifogat bilder från sociala medier och även länk till en 
video där man ser en av matcherna

Vad som vi vet är att
• De här matcherna är inte sanktionerade av SMMAF
• Deltagarna utdelar slag och sparkar mot huvudet
• Vinnare utses

Vår bedömning är att detta faller inom ramen för Kampsportslagen.

Vad därtill försvårar saken ytterligare är att
• Personen som vinner matchen är känd och är endast 15 år. Matchens regler är A-klass som är 
från 18 år (med förkunskapskrav)
• Personen som är domare är huvudinstruktör på GBGMMA med även styrelseledamot i 
SMMAF...

Vi tog upp detta med SB&K och de tyckte att vi skulle vända oss till er. Vi behöver råd hur detta 
skall hanteras.
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Jesper

Länkar till video

Den mån 15 mars 2021 kl 14:25 skrev am Ende Suri <suri.am.ende@lansstyrelsen.se>:

Hej Jesper,

Eftersom jag håller på att försöka komma tillbaka efter en sjukskrivning så hanterar jag 
”endast” egenkontrollerna inom kampsporten just nu. Så jag får be dig prata med min kollega 
Rickard. Han har gått för dagen idag men är säkert tillbaka imorgon. Jag skickar vidare för 
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kopia till Rickard så han också ser!

Ha en bra eftermiddag så länge. 
Med vänliga hälsningar

Suri am Ende
(Jag vill bli kallad hen istället för hon eller han)

Länsjurist 
Telefon: 010-224 83 43 

suri.am.ende@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22, 701 86 Örebro

Växel: 010-224 80 00

lansstyrelsen.se/orebro
facebook.com/lansstyrelseniorebrolan

twitter.com/lstorebro

Så behandlar vi dina personuppgifter
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Från: President SMMAF <president@smmaf.se> 
Skickat: den 15 mars 2021 11:48
Till: am Ende Suri <suri.am.ende@lansstyrelsen.se>
Ämne: Överträdelser av tillstånd

 

Hej

 

Vi tror oss identifierat en MMA tävling som inte har sanktion och därmed bryter mot 
Kampsportslagen.

 

Vi rådfrågande SB&K hur vill skulle göra och de bad oss kontakta er för råd.

 

Så jag undrar om jag kan ringa upp och fråga eller hur vi gör detta bäst?

 

mvh

Jesper
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Begäran

 
2021-03-26

 

Dnr 216-2372-2021
 

Svenska MMA Förbundet

Via e-post babak.ashti@gmail.com 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Org nr
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

1(2)

Begäran om komplettering 
samt yttrande

Svenska MMA Förbundet har den 15 mars 2021 i e-post till Länsstyrelsen i 
Örebro län inkommit med information om att en till förbundet ansluten 
förening, Göteborg MMA, genomfört kampsportsmatcher som inte är i 
enlighet med tillstånd som förbundet meddelats av Kampsportsdelegationen. 
Länsstyrelsen har med anledning av detta startat ett tillsynsärende. 

För den vidare hanteringen av ärendet, behöver förbundet till Länsstyrelsen 
inkomma med en redogörelse som innehåller mer detaljerad information 
gällande omständigheterna vid de aktuella kampsportsmatcherna samt 
information om vilket av Svenska MMA Förbundets tillstånd med 
tillhörande regelverk som överträtts och på vilket sätt. Länsstyrelsen begär 
vidare att Svenska MMA Förbundet redovisar vilka åtgärder som förbundet 
avser att vidta med anledning av det inträffade. 

Förbundet ges härmed tillfälle att till Länsstyrelsen inkomma med 
komplettering och yttrande enligt ovan senast den 20 april 2021. I annat fall 
avgörs ärendet på de handlingar som nu finns i ärendet.

Rickard Linde
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Begäran

 
2021-03-26

 

Dnr 216-2372-2021
 

2(2)

Information

Enligt 9 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 
och 1 § förordningen (2006:1068) om tillstånd för vissa kampsportsmatcher 
utövar Länsstyrelsen i Örebro län, i den utsträckning som behövs, tillsyn 
över kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt lagen. Tillsynen 
omfattar kontroll av att kampsportsmatch anordnas i enlighet med det 
tillstånd och de villkor som har meddelats.

För tillsynen har Länsstyrelsen som tillståndsmyndighet rätt att på begäran 
få de upplysningar och handlingar av tillståndshavaren som behövs för 
tillsynen, 10 § lagen om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Tue, 13 Apr 2021 09:50:06 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021

Hej Rickard

Vi vill härmed inkomma med begäran om anstånd t.o.m 27 april 2021, för komplettering samt 
yttrande i ärendet med Dnr 216-2372-2021. 

SMMAF genomför för närvarande en intern utredning kring de aktuella händelserna och inväntar 
flertalet personers yttranden varför vi är i behov av ytterligare tid för att färdigställa utredningen. 

Med vänlig hälsning,

Babak Ashti
Ordförande Svenska MMA Förbundet
0735301381
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Från:                                  "Linde Rickard"
Skickat:                             Tue, 13 Apr 2021 10:14:40 +0100
Till:                                     "'Babak Ashti'" <babak.ashti@smmaf.se>
Ämne:                               Sv: Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021

Hej,
 
Tack för din e-post och information.
 
Anstånd beviljas till och med den 27 april 2021.
 
Vår registratur tar fram handlingen som efterfrågats och återkommer till dig snarast möjligt.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
 

 

Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 13 april 2021 10:50
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021
 
Hej Rickard
 
Vi vill härmed inkomma med begäran om anstånd t.o.m 27 april 2021, för komplettering samt yttrande i 
ärendet med Dnr 216-2372-2021. 
 
SMMAF genomför för närvarande en intern utredning kring de aktuella händelserna och inväntar 
flertalet personers yttranden varför vi är i behov av ytterligare tid för att färdigställa utredningen. 
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Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande Svenska MMA Förbundet
0735301381
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Wed, 14 Apr 2021 15:36:54 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021

Hej Rickard

Nu har jag laddat upp videon via länken. Hoppas det funkar.

Med vänlig hälsning,

Babak

14 apr. 2021 kl. 15:16 skrev Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:

Hej,
 
Tack för din e-post. Typiskt nog har IT-avdelningen begränsat åtkomst mot Dropbox, men 
jag har kollat med dem om lämplig lösning. Använd länken nedan för att bifoga filen så ska 
det fungera för oss att ta emot och se filen.
 
https://filskick.lansstyrelsen.se/requests/VlZpn3Z4TP36YplCbFbsyA
 
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
 
<image001.png>
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Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 14 april 2021 09:02
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021
 
Hej Rickard
 
Här är en Dropbox-länk till videoklippet som du efterfrågade. Säg till om du/ni fortfarande 
inte kan se videon, isf kan jag försöka ladda upp den på Youtube eller annan plattform.
 
https://www.dropbox.com/s/cjz6mxgtro5lkc0/video-1615706623.mp4?dl=0
 
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande SMMAF
 
 
 

13 apr. 2021 kl. 11:14 skrev Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:
 
Hej,
 
Tack för din e-post och information.
 
Anstånd beviljas till och med den 27 april 2021.
 
Vår registratur tar fram handlingen som efterfrågats och återkommer till dig 
snarast möjligt.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län

Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
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Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 13 april 2021 10:50
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: Begäran om anstånd Dnr 216-2372-2021
 
Hej Rickard
 
Vi vill härmed inkomma med begäran om anstånd t.o.m 27 
april 2021, för komplettering samt yttrande i ärendet med 
Dnr 216-2372-2021. 
 
SMMAF genomför för närvarande en intern utredning kring 
de aktuella händelserna och inväntar flertalet personers 
yttranden varför vi är i behov av ytterligare tid för att 
färdigställa utredningen. 

 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande Svenska MMA Förbundet
0735301381
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Mon, 26 Apr 2021 13:19:14 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: Begäran om yttrande
Bilagor:                             SMMAF yttrande till La¨nsstyrelsen Dnr 216-2372-2021.pdf

Hej Rickard 
Hoppas att du har haft en trevlig helg.
SMMAF är nu färdig med arbetet som ligger som grund för vårt yttrande. 
Arbetet innefattas av flertalet internutredningar, kontakt med berörda parter och personer som 
närvarade på plats, genomgång av lagar, proportioner, domslut mm., veckovisa digitala 
styrelsemöten, frekvent daglig kommunikation mellan styrelsemedlemmar och analys. Vi har 
sammanställt information och fakta som internutredningar gett upphov till och därigenom 
utformat vårt yttrande som är bifogad.
Tveka inte att höra av dig vid eventuella frågor.
Med vänlig hälsning,
Babak Ashti
Ordförande Svenska MMA Förbundet

26 mars 2021 kl. 11:12 skrev Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:

Hej,
 
Tack för givande samtal. Översänder begäran om yttrande, se bifogat.
 
Önskar en trevlig helg.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
 
<image001.png>
 
 
<Begäran om yttrande(2372-2021-2).pdf>
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Svenska MMA Förbundet  |  Ölandsgatan 42  | 116 63 Stockholm  |  info@smmaf.se  |  smmaf.se 

 
Stockholm 2021-04-26 
 

 
Dnr 216-2372-2021 
 
 

Komplettering samt yttrande från Svenska MMA 
Förbundet 
 
 
I rubricerat ärende får Svenska MMA Förbundet (nedan kallad SMMAF), inkomma med följande 
komplettering och yttrande. 
 
Den anmälan som gjordes av SMMAF:s förra styrelse var i sig felaktig. Den skickades in av före detta 
ordförande, utan föregående styrelsemöte eller utredning av händelsen. Inga personer inblandade i 
händelsen eller personer som närvarade var tillfrågade om sina upplevelser av händelsen. SMMAF 
har parallellt med detta ärende även startat en internutredning av huruvida denna anmälan tillkommit 
under en jävsituation. 
 
SMMAF har nu genomfört en omfattande utredning av ärendet där före detta ordförande, flera 
personer som var på plats under aktuellt tillfälle, samt personerna inne i MMA-buren som syns i 
videosekvensen fått lämna sina redogörelser för händelsen.  
 

Enligt 1 § Lag 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher framgår:  
 ” Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, 
sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte 
anordnas utan tillstånd enligt denna lag.” 
Vidare framgår av förarbetena, prop. 2005/06:147, sidan 52: 
”… De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar såväl 
tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om arrangemanget sker under 
matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om matchlängd, antalet ronder och domarbedömning. 
Träning i kampsport omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att träningsmomenten 
inte utförs under matchliknande förhållanden. 

Kravet på tillstånd gäller oavsett om matchen anordnas offentligt eller enskilt.” 

Videosekvensen (Bilaga 2) som delats på sociala medier av Behnam Razaki, den minderåriga 
personen som själv figurerar i videosekvensen är grunden till anmälan. SMMAF:s utredning påvisar att 
videosekvensen som är ett ihopklipp av den faktiska händelsen endast uppvisar sekvenser ur, och inte 
händelseförloppet i sin helhet. Såvida är bevismaterialet som anmälan är baserad på missvisande.  
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SMMAF har i sin utredning och utifrån den videosekvens som finns, haft att ta ställning till vissa 
försvårande omständigheter som framkommer. 
 

1. Avgränsad yta. 
2. Domare. 
3. Åskådare. 
4. Avsiktligt träffa motståndarens huvud. 
5. Matchen avbryts vid avslut. 
6. Armuppräckning (vinnare utses). 
7. Behnam Razakis sociala medier inlägg med videosekvensen och texten. 

 
Den aktuella dagen är det sedvanlig träning på föreningen GBG MMA. Medlemmar ur Halmstad 
Kampsportsförening som brukar besöka GBG MMA för gemensam träning var på plats.  
Träningen inleds med gemensam uppvärmning. Tränaren, Joakim Engberg, informerar deltagarna 
efter uppvärmningen att resterande tiden av passet skall ägnas åt parträning. Tanken med 
upplägget var att tränaren skulle få fokusera helt på ett par i taget. Vidare informerar Joakim 
samtliga om att det inte är frågan om match utan endast träning och att det står övriga fritt att välja 
att sitta bredvid och titta eller att träna ensamma i övriga delar av lokalen. Vad som inte framgår 
av videosekvens som gjorts offentlig är att tränaren i stora delar lämnar instruktioner till de två 
personer som befinner sig i buren. Vid flera tillfällen stoppas även träningen för att tränaren skall 
kunna ge återkoppling. Att han, i slutet av videosekvensen, höll upp handen på den ena tränande 
ungdomen säger han var missvisande då han sekunden efter även höll upp den andra 
ungdomens hand vilket inte framkommer i videosekvensen. Detta säger han är för att poängtera 
att deras träningstid var slut och att dem båda hade gjort bra ifrån sig. 
Den ena personen i videoklippet var från Halmsta Kampsportsförening och den andra personen 
var Behnam Razaki som har dubbla medlemskap i bl.a. GBG MMA. 
Av övriga vittnesmål framgår att det för alla närvarande tydligt framgått att det var fråga om träning 
och inte match. De personer som ses som åskådare i filmsekvensen är övriga tränande personer, 
inte publik. 
Vidare framgår att det inte var fråga om ett visst antal ronder eller tidtagning och ingen bedömning 
gjordes. Samtliga par som tränade stoppades emellanåt för att få feedback och instruktioner om 
hur vissa grepp etc. ska göras eller göras bättre. 
Behnam Razaki som lade upp videon på sociala medier med kommentaren om att han gjorde 
MMA-debut menar att det var en dum kommentar men att han aldrig trott att det var fråga om en 
match. 
 
SMMAF har efter sin utredning kommit fram till följande: 

1. Personerna befinner sig i en MMA-bur men det är vanlig träning som pågår. Samtliga 
yttranden från personer på plats styrker detta. 

2. Coachen och tränaren (Joakim Engberg) som är i buren tillsammans med idrottarna kan 
uppfattas vara en domare men han är där för att instruera idrottarna och stoppa träningen om 
den eskalerar. Den så kallade ”Domaren” på filmen är således en coach. Samtliga yttranden 
från personer på plats styrker detta. 

3. Personerna som befinner sig utanför matchytan i videosekvensen kan uppfattas som 
åskådare men det rör sig om personer som var där och tränade. Samtliga yttranden från 
personer på plats styrker detta. 
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4. Det var vanlig träning och det rörde sig aldrig om semi- eller fullkontakt och coachen / tränaren 
är närvarande och övervakar så att träningen inte går överstyr. Detta styrks av yttranden från 
idrottarna samt samtliga personer på plats. 

5. Videosekvensen visar endast en del av träningen och den avslutades inte utan fortgick. 
Samtliga yttranden från personer på plats styrker detta. 

6. Det var en uppmuntrande gest från tränaren och handlade aldrig om någon form av 
bedömning eller antydan till vinst.  Enligt Joakim Engbergs yttrande höjer han båda idrottarnas 
armar men det syns inte på den klippta videosekvensen som Behnam Razaki lade upp på 
sociala medier. 

7. Behnam Razakis uttalande i sociala medier om att det rör sig om en MMA-debut och MMA-
match är missvisande och är ett missförstånd enligt hans egna yttrande. I sitt yttrande skriver 
han också att han aldrig hade för avsikt att utge sig för att gå en MMA-match. 

 
SMMAF:s utredning påvisar att endast videosekvensen som dessutom är klippt/modifierad kan inte 
användas som det enda underlaget för beslut om huruvida överträdelse skett. Alla yttranden och 
information som SMMAF:s utredning tagit fram bör beaktas för att ge ett fullständigt underlag för 
beslut. 
 
Mot bakgrund av detta kan SMMAF inte se att händelsen/erna är träningsmatcher och således inte 
tillståndspliktiga. Dock konstaterar vi att det, för en person som inte var närvarade, och utan hela 
utredningen som underlag och med endast videosekvensen som grund, kan ses som en olaglig 
match. SMMAF kommer därför att tilldela GBG MMA en erinran.  
 
SMMAF och Svenska Budo & Kampsportsförbundet har en pågående dialog kring detta ärende, och 
kommer inom kort tillsammans tillskriva Länsstyrelsen och be om ett förtydligande av hur man ser på 
tolkningen av lagen och förarbetena samt vilka rekvisit som skall uppfyllas för att det ska bedömas 
som en match. 
 
Parallellt arbetar SMMAF även med att ta fram en informationsskrivelse till samtliga klubbar där 
lagkraven och förutsättningarna specificeras och där man även informerar om risken för uteslutning av 
de klubbar som inte följer lagkrav och/eller SMMAF:s regelverk.  
 
SMMAF har vidtagit alla åtgärder för att förstå och utvärdera ärendet. SMMAF är införstådda i allvaret 
av situationen och har därmed hanterat ärendet med största prioritet.  
 
Utifrån vad Länsstyrelsen och Kampsportsdelegationen fattar för beslut i ärendet kommer SMMAF att 
agera enligt dessa direktiv och vidta de åtgärder som är nödvändiga. SMMAF kommer även att 
använda den informationen till att komplettera sitt redan initierade arbete kring vidtagna åtgärder med 
anledning av det inträffade. Målsättningen med SMMAF:s arbete är att uppnå nollvision. Där ingen 
verksamhet hos någon av de till SMMAF anslutna kampsportsföreningar bedrivs i strid med gällande 
lagstiftning. 
 
Med vänlig hälsning  
Babak Ashti 
Ordförande Svenska MMA Förbundet 
babak.ashti@smmaf.se 
0735301381 
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      BILAGA 1 
 
 

Personer som var på plats och som inkommit med 
sina yttranden 
 
Behnam Razaki - den minderåriga idrottaren i videosekvensen som också postade videon online på 
sociala medier. 
 
Joakim Engberg - f.d. styrelseledamot i SMMAF 2020 (då händelsen inträffade), huvudtränare i GBG 
MMA samt personen i MMA-buren tillsammans med de två idrottarna i videosekvensen. 
 
Robert Nyström - nuvarande styrelsesuppleant i SMMAF, tränare i Halmstad Kampsportsförening som 
var på plats i GBG MMA den dagen. 
 
Kristoffer Ryberg – vittne på plats under aktuell dag. 
 
Philip Simon Chamoun - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Jesper Svensson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Markus Adolfsson - vittne på plats under aktuell dag. 
 
Viktigt att tillägga är att även den andra idrottaren i videosekvensen, från Halmstad 
Kampsportsförening, som tränade med Behnam Razaki har yttrat sig via sin tränare Robert Nyström. 
Hans yttrande var enhetlig med de övriga men han känner sig obekväm av hela situationen och vill 
inte träda fram med sitt namn. SMMAF beslutade följaktligen att inte inkludera hans yttrande i 
internutredningen då han inte träder fram i egen person. Därmed går det inte att styrka yttrandet varpå 
vi anser det inte vara tillförlitligt. 
 
Vidare har även f.d. ordförande i SMMAF 2020, Jesper Gunnarson, fått möjlighet att lämna sitt 
yttrande men då endast i den del som avser situationen kring inlämnandet av själva anmälan. Detta då 
eventuell jävsituation utreds internt. 
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BILAGA 2 
 
 

Länkar 
 
Dropbox-länk till videoklippet som Behnam Razaki delade på sociala medier: 
 
https://www.dropbox.com/s/cjz6mxgtro5lkc0/video-1615706623.mp4?dl=0 
 
Print screen från inlägget på sociala medier: 
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BILAGA 3 
 

 

Vidtagna åtgärder med anledning av det inträffade 
 

• SMMAF kommer att tilldela GBG MMA och Joakim Engberg som huvudtränare en erinran. 
• SMMAF kommer att ta fram en policy samt riktlinjer kring hur förbundet skall hantera likande 

framtida ärenden så att framtida styrelser inte begår de fel som begåtts i detta ärende av den 
förra styrelsen. 

• Ta in extern kompetens i form av en jurist vars uppdrag är att sammanställa lagar och 
propositioner.  

• Utifrån ovan ta fram förhållningsregler för föreningar och medlemmar.  
• SMMAF kommer att kontakta Joakim Engberg för att informera samt utbilda honom och övriga 

ledare i GBG MMA kring dessa förhållningsregler. 
• Kommunicera dessa förhållningsregler via SMMAF:s kanaler som medlemsregister, 

nyhetsbrev, sociala medier, hemsida, kommittéer, funktionärer etc. 
• Informera och utbilda föreningar, ledare och medlemmar om dessa förhållningsregler. 
• Skapa webbinarier för att utbilda medlemmar och föreningar om dessa förhållningsregler 
• Via förbundskapten utbilda landslagstrupp, atleter samt coacher om dessa förhållningsregler. 
• Via domarutbildningar utbilda blivande domare om dessa förhållningsregler. 
• Via supervisors utbilda arrangörer, tävlingsledare mm. om dessa förhållningsregler. 
• Via instruktörsutbildningar utbilda instruktörer och föreningar om dessa förhållningsregler. 
• Etc. 
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Wed, 5 May 2021 20:08:57 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021
Bilagor:                             SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF 2021-05-06.pdf

Hej Rickard 
Hoppas att allt är bra med dig.
Jag vill informera samt dela med mig av Svenska MMA Förbundets erinran (bifogad) till GBG 
MMA & BJJ IF i ärendet Dnr 216-2372-2021.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Babak Ashti
Ordförande SMMAF
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Stockholm 2021-05-06 

 
 
Från:    Till: 
SVENSKA MMA FÖRBUNDET  GBG MMA & BJJ IF 
802436-5093    802428-1142 
Ölandsgatan 42   Dagjämningsgatan 2 
116 63 Stockholm   415 36 Göteborg 
 
 

Erinran 
 
 
Härmed tilldelas GBG MMA & BJJ IF en erinran för den träning som hölls i föreningens lokaler den 13 
mars 2021.  
 
Under träningstillfället bedrevs ett träningssegment i en MMA-bur med två idrottare och en ledare. 
Träningssegmentet kunde, på grund av ledarens agerande samt med anledning av följande 
parametrar uppfattas som träningsmatch. Avgränsad yta, domare, åskådare, avsiktligt träffa 
motståndarens huvud, matchen avbryts vid avslut, armuppräckning (vinnare utses), video samt text 
som postades av en idrottarna på dennes sociala medier. 
 
Enlig Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher, 1 § krävs tillstånd för att 
anordna tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med slag, 
sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. 
 
Enligt förarbetena till lagen, Prop. 2005/06:147 framgår att de arrangemang som omfattas är de 
arrangemang som sker under matchliknande förhållanden t.ex. i fråga om matchlängd, antal ronder 
och domarbedömning. 
 
Svenska MMA förbundet har i sin utredning av de aktuella händelserna kommit fram till att det inte rör 
sig om tillståndspliktig träningsmatch utan om regelrätt träning. Den ledare som befann sig i MMA-
buren samtidigt som de två idrottarna och bland annat räckt upp deras händer i en vinstgest kan 
misstolkas som att en domarbedömning skett. 
 
GBG MMA & BJJ IF tilldelas därför en erinran med krav på att träning tydligare skall skilja sig från 
träningsmatcher och att inga ledare skall agera på ett sätt som kan misstolkas för domarbedömning 
eller på annat sätt anordna träningar som riskerar att tolkas som tillståndspliktiga. 
 
SMMAF har även vidtagit ytterligare åtgärder med anledning av det inträffade och har initierat arbetet 
med att ta fram riktlinjer för medlemsföreningar kring skillnaderna mellan regelrätt träning och match 
med syfte att ingen verksamhet hos någon av SMMAF:s anslutna föreningar bedrivs i strid med 
gällande lagstiftning. SMMAF kommer att kontakta ledarna i GBG MMA & BJJ IF för att informera 
samt utbilda kring dessa riktlinjer. 
 
Vidare vill SMMAF förtydliga att i det fall GBG MMA & BJJ IF inte hörsammar erinran och ytterligare 
incidenter rapporteras till Svenska MMA förbundet kan det innebära att GBGMMA & BJJ IF utesluts ur 
förbundet. 
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Erinran skall undertecknas och återsändas till Svenska MMA förbundet senast 15 maj 2021. 
 
Med vänlig hälsning  
Babak Ashti 
Ordförande Svenska MMA Förbundet 
babak.ashti@smmaf.se 
0735301381 
 
 
 
 
 
 
Ovanstående erinran bekräftas härmed mottagen: 
 
 
 
Ort: ……………………………………. 
 
 
Datum: ………………………………… 
 
 
Signatur: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Joakim Engberg 
 
GBG MMA & BJJ IF 
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Thu, 6 May 2021 14:16:34 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021

Hej

Jag vill också komplettera med att vi även har informerat Disciplinnämnden om ärendet för att 
vara transparenta. Jag vill dock förtydliga att vi inte har gjort en anmälan till Disciplinnämnden 
utan endast informerat de om situationen för deras kännedom.

Med vänlig hälsning,

Babak Ashti

Ordförande SMMAF

6 maj 2021 kl. 15:09 skrev Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:

Hej,
 
Tack för din e-post. Jag bifogar informationen till ärendet. Jag återkommer i det fall vi 
behöver något ytterligare.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
 
<image001.png>
 

Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 5 maj 2021 21:09
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021
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Hej Rickard 
 
Hoppas att allt är bra med dig.
 
Jag vill informera samt dela med mig av Svenska MMA Förbundets erinran (bifogad) till GBG 
MMA & BJJ IF i ärendet Dnr 216-2372-2021.
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande SMMAF
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Mon, 14 Jun 2021 11:19:23 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021
Bilagor:                             Tillsta°ndsplikt - viktig info till alla SMMAF fo¨reningar.pdf

Hej Rickard 
Hoppas att allt är bra med dig.
Jag vill informera dig om att vi nu även gått ut med information kring vad som gäller rörande 
Tillståndsplikt till samtliga föreningar anslutna till SMMAF. Detta är ett steg i vårt arbete med att 
undvika att GBG MMA situationen uppstår igen.
Se bifogad skrivelse till samtliga medlemsföreningar. 
Vi kommer även att komplettera med ett förtydligande av lagen till föreningar, förhoppningsvis 
med hjälp av er och Kampsportsdelegationen. Allt för att förenkla för ledare och instruktörer 
kring lagen så att de i sin tur kan informera övriga medlemmar. 
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning,
Babak

6 maj 2021 kl. 15:16 skrev Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se>:

Hej 
Jag vill också komplettera med att vi även har informerat Disciplinnämnden om 
ärendet för att vara transparenta. Jag vill dock förtydliga att vi inte har gjort en 
anmälan till Disciplinnämnden utan endast informerat de om situationen för deras 
kännedom.
Med vänlig hälsning,
Babak Ashti
Ordförande SMMAF

6 maj 2021 kl. 15:09 skrev Linde Rickard 
<Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:

Hej,
 
Tack för din e-post. Jag bifogar informationen till ärendet. Jag återkommer i 
det fall vi behöver något ytterligare.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
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Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
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Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 5 maj 2021 21:09
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021
 
Hej Rickard 
 
Hoppas att allt är bra med dig.
 
Jag vill informera samt dela med mig av Svenska MMA Förbundets erinran 
(bifogad) till GBG MMA & BJJ IF i ärendet Dnr 216-2372-2021.
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande SMMAF
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Stockholm 2021-06-11 

Sid 1/2 
 
 
Till samtliga föreningar/kampsportsklubbar anslutna till Svenska MMA Förbundet: 
 
 

Tillståndsplikt 
 
 
På förekommen anledning vill SVENSKA MMA FÖRBUNDET (SMMAF), förtydliga och 
informera om samtliga föreningars/klubbars skyldighet att ansöka om tillstånd för att arrangera 
matcher. 
 
Syftet med denna information är att påminna samtliga föreningar om definitionen mellan 
träning och match enligt lagen, för att på så sätt undvika att missförstånd uppstår. 
 
Arrangemang som omfattas av tillståndskravet är tävlings-, tränings-, sparring- och 
uppvisningsmatcher där deltagarna tillåts att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt 
träffa motståndarens huvud. Anordnaren av arrangemang som faller under dessa former 
måste ansöka om sanktion från SMMAF och avvikelser från detta anses vara lagbrott. 
 
Det som enligt lagen och förarbetena till lagen skiljer träning från match är om arrangemanget 
sker under matchliknande förhållanden så som t.ex. matchlängd, avgränsad matchyta, antal 
ronder, vinnare utses och domarbedömning. Observera att det kan räcka med att 
arrangemanget bara uppfyller ett av dessa kriterier för att det skall ses som en match i lagens 
mening. 
 
Exempel 1: om två atleter befinner sig i en avgränsad matchyta (kan vara en del av en öppen 
matta eller en MMA-bur) och tränar, instruktören kommer in på denna avgränsade matchyta 
för att coacha och instruera utövarna, den ena utövaren får ett övertag och träningstillfället 
avslutas, instruktören räcker upp atletens arm för att simulera en vinst som i en riktig match 
fast det endast rör sig om träning. Detta kan missförstås vara en riktig match och enligt lagen 
måste alla matcher vara sanktionerade av SMMAF. 
 
Exempel 2: en atlet har tränat inför en match och teamet (instruktören, atleten och 
träningskamrater) vill simulera en riktig matchsituation som den skulle utspela sig i verkligheten 
för att förbereda sin atlet inför matchen. Teamet spelar upp walk-in-musik, atleten gör walk-in 
mot en avgränsad matchyta, atleten och träningspartnern tränar i den avgränsade matchytan, 
en instruktör eller träningspartner befinner i den avgränsade matchytan och låtsas vara en 
domare, träningskamrater tittar och hejar på utanför den avgränsade matchytan och låtsas 
vara publik, personen som låtsas vara en domare räcker upp handen på en av de två utövarna 
i den avgränsade matchytan (vinnare utses). Detta kan missförstås vara en riktig match och 
enligt lagen måste alla matcher vara sanktionerade av SMMAF. 
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Stockholm 2021-06-11 

Sid 2/2 
 
 
Dessa är endast två exempel av ett stort antal olika träningssituationer som kan missuppfattas 
vara match och det är föreningens och dess ledares och instruktörers ansvar att känna till 
lagen och undvika att missförstånd uppstår. SMMAF uppmanar samtliga föreningar att ta fram 
egna riktlinjer och förhållningsregler kring detta. Dessa riktlinjer skall sedan kommuniceras till 
föreningens medlemmar via ledare samt instruktörer.  
 
Konsekvensen av att ett arrangemang bedöms som match utan att man sökt om tillstånd innan 
är att arrangemanget kan anmälas till Länsstyrelsen och även polisen. Straffet för att 
uppsåtligen eller av oaktsamhet anordna en kampsportsmatch är böter eller fängelse i högst 
6 månader om gärningen inte är ringa. En klubb som arrangerar en match utan att ansöka om 
tillstånd kommer även att uteslutas ur SMMAF. 
 
Vi i SMMAF eftersträvar noll tolerans i denna fråga och därför är det viktigt att ni som förening 
är väl informerade om lagen. Chansa aldrig utan vänd er till oss i SMMAF ifall det är oklarheter 
och när frågor uppstår. Bättre att vara säker än att begå lagbrott oavsiktligt. Nedan finner ni 
hela lagtexten och även utdrag ur förarbetena.  
 
Ni föreningar och alla era medlemmar är hjärtat i svensk MMA och ni gör ett fantastiskt jobb 
med att utveckla sporten i Sverige. Vi i SMMAF är här för att hjälpa er i ert arbete och 
tillsammans ska vi fortsätta utveckla svensk MMA och sträva efter att skapa en tryggare och 
säkrare MMA-miljö i Sverige för nuvarande samt kommande generationer. Tack för er tid. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Styrelsen SMMAF 
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Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher 
 

Krav på tillstånd 

1 §  Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter deltagarna att med 
slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte 
anordnas utan tillstånd enligt denna lag. 

För tävling och uppvisning i sport och idrott vid offentlig tillställning gäller även 
bestämmelserna i 2 kap.ordningslagen (1993:1617) om krav på tillstånd eller anmälan. 

Förutsättningar för tillstånd 

2 §  Tillstånd att anordna kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens tävlingsregler 
och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna. 

3 §  Tillstånd lämnas för en eller flera kampsportsmatcher på ansökan av anordnaren. Tillstånd 
får också lämnas för viss tid eller tills vidare på ansökan av en organisation som är ansvarig 
för kampsporten. Ett tillstånd får förenas med villkor. 

3 a §  Om en ändring har gjorts i kampsportens tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser 
efter att tillstånd har lämnats och tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna 
ska tillämpas inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos tillståndsmyndigheten. 

Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de nya reglerna och bestämmelserna 
uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar säkerhet för deltagarna. 

En ansökan ska göras inom de tidsfrister som anges i 5 §. Lag (2015:455). 

Tillståndsmyndigheten 

4 §  Den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om tillstånd att anordna 
kampsportsmatch. 

När ansökan om tillstånd skall göras 

5 §  En ansökan om tillstånd ska göras skriftligen och lämnas in till tillståndsmyndigheten. Om 
ansökan avser tillstånd för en eller flera matcher, ska ansökan göras senast två månader före 
matchen eller den första av matcherna. 

Om ansökan avser tillstånd för viss tid eller tills vidare, ska ansökan göras senast tre 
månader före det första matchtillfället. 

De uppgifter som lämnas i ett ansökningsärende ska lämnas på heder och 
samvete. Lag (2015:455). 
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Vad ansökan skall innehålla 

6 §  En ansökan om tillstånd att anordna en eller flera kampsportsmatcher skall innehålla 
uppgifter om anordnaren, när och var matchen eller matcherna anordnas samt tävlingsregler 
och säkerhetsbestämmelser för kampsporten. 

En ansökan om tillstånd att för viss tid eller tills vidare anordna kampsportsmatcher skall 
innehålla uppgifter om tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsporten, stadgar för 
den organisation som är ansvarig för kampsporten samt uppgift om hur kontroll utövas inom 
organisationen av de kampsportsmatcher som anordnas. 

7 §  Den som ansöker om tillstånd enligt denna lag skall på begäran av tillståndsmyndigheten 
lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver. 

Avgift 

8 §  Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna lag. Regeringen eller 
den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgift för prövningen. 

 

Tillsyn 

9 §  Tillståndsmyndigheten utövar i den utsträckning som behövs tillsyn över 
kampsportsmatcher som anordnas efter tillstånd enligt denna lag. Tillsynen omfattar kontroll 
av att kampsportsmatch anordnas i enlighet med det tillstånd och de villkor som har meddelats 
enligt 3 §. 

10 §  Tillståndsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar av 
tillståndshavaren som behövs för tillsynen. Tillståndsmyndigheten har rätt att få tillträde till en 
kampsportsmatch. 

Sanktioner 

11 §  Om tillståndshavaren bryter mot villkor som har meddelats enligt 3 §, får 
tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i vissa delar. Om 
tillståndshavaren allvarligt bryter mot villkoren, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i 
dess helhet. 

En varning får förenas med krav på rättelse inom viss tid. Ett beslut om återkallelse av 
ett tillstånd i vissa delar får begränsas till att gälla under viss tid. 

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Lag 
(2015:455). 
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11 a §  Om tillståndshavaren åsidosätter sin skyldighet att lämna sådana upplysningar och 
handlingar som avses i 10 § eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till en 
kampsportsmatch, får tillståndsmyndigheten meddela en varning eller återkalla tillståndet i 
vissa delar. 

Om åsidosättandet är allvarligt, får tillståndsmyndigheten återkalla tillståndet i dess 
helhet. 

Ett beslut enligt första eller andra stycket gäller omedelbart om inte annat anges i 
beslutet. Lag (2015:455). 

Överklagande 

12 §  Tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 

Straff 

13 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anordnar kampsportsmatch utan tillstånd 
enligt 1 § eller i strid mot ett villkor enligt 3 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader, 
om gärningen inte är ringa. Lag (2015:455). 

14 §  Till böter döms, om gärningen inte är ringa, den som uppsåtligen deltar i en 
kampsportsmatch som anordnas utan tillstånd enligt denna lag. Detsamma gäller den som 

1. ekonomiskt understödjer matchen eller upplåter lokal för den, 
2. i egenskap av manager ingår avtal om matchen eller främjar tillkomsten av sådant 

avtal, eller 
3. tjänstgör som domare eller sekond vid matchen. 

15 §  För anstiftan och medhjälp till brott mot denna lag döms inte till ansvar. 

Förverkande 

16 §  Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. 

I fråga om beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket, gäller 
bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken. 

Bemyndigande 

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser för kampsportsmatcher enligt denna lag. 
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Av förarbetena till lagen framgår bland annat följande: 
 

Prop. 2005/06:147 sidan 52  

…. Det är endast match i sådan kampsport som tillåter avsiktliga träffar mot motståndarens 
huvud som omfattas av kravet på tillstånd. En kampsport anses tillåta träffar mot huvudet såväl 
när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet tillåts. Kampsport som endast 
tillåter markerade slag eller sparkar mot huvudet, dvs. som inte tillåts träffa huvudet, omfattas 
däremot inte av tillståndskravet. 

De former av matcharrangemang som omfattas av kravet på tillstånd innefattar såväl 
tävlingsmatch som tränings- och uppvisningsmatch. Avgörande är om arrangemanget sker 
under matchliknande förhållanden, t.ex. i fråga om matchlängd, antalet ronder och 
domarbedömning. Träning i kampsport omfattas inte av tillståndskravet, under förutsättning att 
träningsmomenten inte utförs under matchliknande förhållanden. 

Kravet på tillstånd gäller oavsett om matchen anordnas offentligt eller enskilt. 
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Från:                                  "Babak Ashti" <babak.ashti@smmaf.se>
Skickat:                             Mon, 14 Jun 2021 17:03:23 +0100
Till:                                     "Linde Rickard" <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Re: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021

Tack Rickard.

Vi har även pratat med GBG MMA:s huvudinstruktör, Joakim Engberg, och informerat honom 
om lagen för att vara extra tydliga och han är införstådd i alla detaljer. 

Vi har gjort en grundlig internundersökning kring både händelsen i sig samt den interna 
hanteringsprocessen av ärendet. Därefter har vi vidtagit alla åtgärder vi kunnat för att säkerställa 
att liknande situation inte uppstår igen. Det som återstår att göra är ett förtydligande av lagen så 
att vi tydligare kan utbilda våra föreningar för att uppnå noll-visionen kring detta som är målet. 

Vi har skickat en förfrågan till Svenska Budo & Kampsportsförbundet om att tillsammans ta fram 
ett förslag om förtydligande som vi sedan kan hänskjuta till er och Kampsportsdelegationen för 
godkännande och eventuell komplettering. SBK kommer att ta upp detta på sitt styrelsemöte i 
slutet av månaden.

Eftersom jag är nytillträdd ordförande och fick detta ärende i mitt knä på morgen efter jag blev 
inröstad är jag väldigt nervös över beslutet från Kampsportsdelegationen. Men jag vet att vi har 
gjort allt rätt och hanterat situationen på bästa möjliga vis.

Sedan är det viktigt att tillägga att vi inväntar Kampsportsdelegationens beslut för att eventuellt 
vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. 

Ha en fortsatt trevlig kväll.

Med vänlig hälsning,

Babak

14 juni 2021 kl. 16:10 skrev Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>:

Hej,
 
Tack för din e-post med information.
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Jag bifogar era åtgärder till ärendet så det finns samlat. Jag hoppas att Länsstyrelsen kan 
komma med ett beslut i ärendet så snart som möjligt, men i nuläget ser det ut som att det 
dröjer till efter sommaren.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08
rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina personuppgifter
 
<image001.png>
 

Från: Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 14 juni 2021 12:19
Till: Linde Rickard <Rickard.Linde@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: SMMAF Erinran till GBG MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-2021
 
Hej Rickard 
 
Hoppas att allt är bra med dig.
 
Jag vill informera dig om att vi nu även gått ut med information kring vad som gäller 
rörande Tillståndsplikt till samtliga föreningar anslutna till SMMAF. Detta är ett steg i vårt 
arbete med att undvika att GBG MMA situationen uppstår igen.
 
Se bifogad skrivelse till samtliga medlemsföreningar. 
 
Vi kommer även att komplettera med ett förtydligande av lagen till föreningar, 
förhoppningsvis med hjälp av er och Kampsportsdelegationen. Allt för att förenkla för 
ledare och instruktörer kring lagen så att de i sin tur kan informera övriga medlemmar. 
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak
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6 maj 2021 kl. 15:16 skrev Babak Ashti <babak.ashti@smmaf.se>:
 
Hej 
 
Jag vill också komplettera med att vi även har informerat Disciplinnämnden 
om ärendet för att vara transparenta. Jag vill dock förtydliga att vi inte har 
gjort en anmälan till Disciplinnämnden utan endast informerat de om 
situationen för deras kännedom.
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
 
Ordförande SMMAF
 

6 maj 2021 kl. 15:09 skrev Linde 
Rickard 
<Rickard.Linde@lansstyrelsen.se
>:

 
Hej,
 
Tack för din e-post. Jag bifogar 
informationen till ärendet. Jag 
återkommer i det fall vi behöver 
något ytterligare.
 
Med vänlig hälsning
 
Rickard Linde
Handläggare Rättsenheten
Telefon: 010-224 83 08

rickard.linde@lansstyrelsen.se
 
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro
Växel: 010-224 80 00
lansstyrelsen.se/orebro
Så behandlar vi dina 
personuppgifter

Page 40 of 41

mailto:babak.ashti@smmaf.se
mailto:Rickard.Linde@lansstyrelsen.se
mailto:rickard.linde@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/orebro
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html
https://www.lansstyrelsen.se/orebro/om-lansstyrelsen-i-orebro/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-personuppgifter.html


 
<image001.png>
 

Från: Babak Ashti 
<babak.ashti@smmaf.se> 
Skickat: den 5 maj 2021 21:09
Till: Linde Rickard 
<Rickard.Linde@lansstyrelsen.se
>
Ämne: SMMAF Erinran till GBG 
MMA & BJJ IF _ Dnr 216-2372-
2021
 
Hej Rickard 
 
Hoppas att allt är bra med dig.
 
Jag vill informera samt dela med 
mig av Svenska MMA 
Förbundets erinran (bifogad) till 
GBG MMA & BJJ IF i ärendet Dnr 
216-2372-2021.
 
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
 
Babak Ashti
Ordförande SMMAF
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