
Motion till SMMAF:s Förbundsstämma 2023 
 
Från: Fighter Centre IF 
Kontaktperson: August Wallén 
 
 
- Förbundet bör snarast anpassa nuvarande A-klassens regelverket till IMMAF:s så mycket 
det är möjligt i förhållande till svensk lagstiftning. Styrelsen bör utse en grupp av 
kompetenta funktionärer med bred erfarenhet som kan ta fram regelverket samt göra en 
ansökan till kampsportsdelegationen. 
 
- B-klass bör avskaffas helt. Regelverket saknar internationell motsvarighet, har ett SM som 
inte leder till något och där man tränar fel i markkampen då man inte behöver ta hänsyn till 
slag. Föreslår att man har en övergångsperiod under 1-2 år där man fortsatt kan anmäla sig 
till B-klass om man vill, men där kraven att man måste gå B-klass innan man får gå A-klass 
omgående tas bort. 
 
- Istället bör man för myndiga utövare endast köra motsvarande dagens A-klass men dela 
upp i Juniorer (18-20) och Seniorer (21 och över) motsvarande IMMAF med egen ranking och 
eget SM för de två. På detta sätt ökar chanserna till medaljer med ett fullt landslag. 
Dessutom ökar säkerheten då juniorer slipper möta seniorer i ligan (om man inte vill). 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Att nuvarande regelverk för A-klass under 2023 uppdateras & anpassas till IMMAF:s 
junior- och seniorregelverk, så mycket det är möjligt i förhållande till svensk lagstiftning. 
2. Att styrelsen snarast utser en grupp av kompetenta funktionärer med bred erfarenhet 
som kan ta fram regelverket samt utforma en ansökan till kampsportsdelegationen. 
3. Att det uppdaterade regelverket införs 2024. 
4. Att B-klass avvecklas succesivt, där man under en övergångsperiod, till och med den 31 
december 2024, fortsatt kan anmäla sig till B-klass. 
5. Att kravet att man skall gå B-klass före man får gå A-klass tas bort med omgående verkan. 
6. Att nuvarande A-klass indelas i Juniorer (18-20) och Seniorer (21 och över) motsvarande 
IMMAF med egen ranking och eget SM för de två. 


