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Förbundsordförande 

	

Förbundsordförande har ordet 

Simon Vis Jamegar, SBF:s Ordförande 

SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Boxningsvänner, idro skamrater, utövare och ledare! 

Det har gå  ca 9 månader sedan jag valdes ll ordförande för Svenska Boxningsförbun-
det. Jag vill först passa på a  tacka för ert förtroende och vill genast nämna a  det är 
en ära och stolthet för mig a  kunna leda och utveckla svensk boxning. 

Många har ringt, mailat och även pratat med mig på olika tävlingar som jag hunnit 
besöka under min d. Det finns många olika viljor, kra er och tankar kring hur box-
ningen ska utvecklas vilket exemplifierar e  ledord för oss alla i Sverige. De a ledordet 
är Engagemang. Här vill jag passa på a  tacka er alla för ert engagemang och all d ni 
ägnar för svensk boxning. 

Vad har vi åstadkommit under dessa månader: 

Jag har personligen deltagit på Nordiska mästerskapet, ha  möte med SOK, deltagit på 
SOK:s årsmöte, deltagit på RIM (riksidro smötet 2017) samt deltagit på flera andra 
tävlingar och möten. 

E er a  jag personligen har varit närvarande på fältet har jag kunnat iden fiera de 
verkliga behoven gällande samspel och samarbeten bland alla olika instanser och 
funk oner i boxningens verksamhet. I och med de a har jag u från behovet hos våra 
föreningar, boxning och tävlingsverksamheten runt om i landet arbetat fram e  förslag 
på en 7-årsplan för svensk boxning som styrelsen röstade för a  genomföra.   
 
Planen har i sin helhet tre objek va och övergripande mål: 
 
1. Skapa ”Vi-kultur” och gemenskap inom svensk boxning 
2. Effek visera och modernisera boxningens verksamhet 
3. Ta en medalj på OS 2024 
 
För a  uppnå dessa 3 övergripande mål, har vi många redan påbörjade ak viteter och 
tak ska mål som har genomförts och ska genomföras. Nedan följer en kor a ad sum-
mering: 

Ta fram en värdegrund för Svensk Boxning 

Ta fram Varumärkespla orm samt målbild kopplad ll boxningens Värdegrund för a  skapa samsyn hos alla klubbar 

Bredda boxningen bland andra målgrupper än boxningens tradi onella målgrupper - ”Boxning för alla” 

Minska arbetsbörda på kansliet för de ansvariga 

Förenkla processen för a  kunna driva boxningens opera va verksamhet för anställda, utövare, läkare, domare, tränare och  

boxare 

Ta fram en tävlingsplan för 2017-2018-2020 (2024 )version 1 

Ta fram en op mal tävlingsverksamhet i Sverige 

Öka vår satsning på ”diplom”, ungdom och junior boxare 

Göra boxningen a rak v genom a  arrangera flera stora galor och marknadsföra dessa tävlingar 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Ak viteter vi har påbörjat och genomfört: 
 

Nigel Davies genomförde en roadtrip  

För första gången i svensk boxningshistoria åkte vår huvudtränare från 
söder ll norr och besökte de flesta föreningar, boxare, ledare och trä-
nare. De a med sy e a  träffa samtliga och kunna kartlägga boxare, 
tränare och ledare inom svensk boxning. Sam digt skapa en ”VI kultur” 
genom a  möjliggöra för delak ghet och involvera alla våra föreningar 
över hela landet.  

Värdegrund och handlingsplan 

Från och med 1:a september t.o.m. sista oktober 2017 genomförde SBF 
e  värdegrundsarbete genom a  bjuda in samtliga klubbar runt om i 
Sverige i 6 olika platser. Vi besökte Borlänge, Göteborg, Umeå, Norrkö‐
ping, Malmö och Växjö. Sy et var a  llsammans ta fram en värdegrund 
för e  op malt samarbete samt skapa samsyn för hur vi alla ska inom 
idro en och boxningen llsammans utveckla svensk boxning på vägen 
mot vårt mål 2024.  

För a  verkligen kunna ta våra tankar från ord ll handling tog vi även 
fram en handlingsplan för respek ve föreningar och förbundet. Här var vi 
överens om a  vi alla bör rekrytera flera unga utövare samt involvera 
och rekrytera flera ledare ll vår sport.  

Vi kom även överens om a  med sy e a  visualisera utvecklingsmöjlig-
heter för alla inom vår idro , skulle förbundet ta fram en utvecklings-
trappa för alla involverade inom boxningen. Vi har tagit fram utvecklings-
trappa för boxare, domare, tränare och även läkare. Dessa kommer 
enligt vår handlingsplan a  generellt finnas i vårt marknadsförings-
material som alla i våra föreningar kan använda i skolor och fri dsgårdar. 
Vi vill gärna marknadsföra vår idro  som en a rak v och hälsosam trä-
ningsform och därmed rekrytera flera nya och andra målgrup-
per ll boxningen. Dessa material kommer a  finnas llgäng-
liga under april 2018.  

Code of Conduct (uppförandekoder för boxare, domare och 
tränare/ledare) 

För a  vi alla på vägen mot vårt mål, i olika situa oner och 
posi oner ska ha tydliga riktlinjer för hur vi behandlar och 
förhåller oss ll varandra, har vi tagit fram uppförandekoder för domare, 
tränar och boxare. Här är det vik gt a  vi kon nuerligt diskuterar och 
lever upp ll dessa uppförandekoder. Sam digt är det lika vik gt a  vid 
behov eventuellt kunna komple era och förbä ra vårt förhållningssä  

ll varandra.  

 

 

Na onell och interna onell tävlingsplan 

Vi har llsammans med de tävlingsansvariga och ledare förtydligat och 
skapat en översikt för vår na onella tävlingskalender. Sy et är a  alla 
ska kunna enklare se de möjligheter som finns och vad som krävs av dem 
tränings- och boxningsmässigt för a  kunna tävla och utvecklas i hela 
Sverige. Vi har även llsammans med landslagstränaren och ledare tagit 
fram en tävlingskalender för hela 2018. De a ska underlä a för alla 
involverade a  i god d kunna planera och kombinera både träning och 
det prak ska i sin vardag. 

Vi ska även ta fram en ny modell som tar hänsyn ll varje boxares indivi-
duella styrkor och svagheter. De a innebär även a  varje boxare ska få 
rä  krav och stöd för sin individuella utveckling. I denna modell ingår 
även en kartläggning av styrkor och svagheter hos våra konkurrenter per 
viktklass, de 3-5 bästa i världen. Här ska våra individer kunna veta de 
möjligheterna för a  kunna besegra och vinna över dessa boxare. Denna 
modell kommer under 2018 a  påbörjas för a  arbetas fram. 

Ungdom och juniorsatsning 

Vi har llsammans med de tävlingsansvariga och ledare skapat en 
pla orm för a  kunna kartlägga tränings och tävlingsvilliga diplom-, 
ungdoms- och juniorboxare. Här har vi skapat 3 olika breddläger i norr, 
mi  och södra Sverige med sy e a  kartlägga alla våra unga utövare 
fram dens boxare. Här har vi även tagit fram en enkel utvärderingsmet-
od för a  kunna ha en och samma bedömning över hela landet. Dessa 
läger kopplas ll vår na onella tävlingsplanering med koppling ll en 
nordisk ungdom och junior tävling. Under denna turnering kan vi eventu-
ellt selektera boxare vidare ll landslagsnivå. 

Vi har lagt ner e  gediget budgetarbete där vi har budgeterat (enligt våra 
mål) för vår ungdom och junior satsning dubbelt så mycket i tävlingskost-
nader under 2018 jämfört med 2017. De a inkluderar kostnader för 
läger, turneringar och mästerskap.  
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Ny hemsida 

En ny hemsida har beställts och kommer lanseras under april 2018. Här har vi ha  fokus på a  göra sidan enkel och lä navigerad. Sam digt vill vi 
göra vårt marknadsfönster mer a rak vt och utpräglat, i linje med vår värdegrund, för a  framhäva boxningen som en bra träningsform för hälsa 
och alla olika målgrupper ute i vårt svenska samhälle. 

Marknadsföring 

Vi har tagit fram e  budskap och en kommunika onsstrategi kopplad ll vår marknadsföringsbudget. Vi kommer direkt e er lansering av vår nya 
hemsida börja marknadsföra boxningen i digitala och sociala medier som Facebook och Google, vi kommer även a  skapa e  Instagram-konto 
kopplat ll vår marknadsföring. 

Sy et här blir a  utbilda och lära alla läsare ute på nätet om hur boxningen bidrar ll en god hälsa, träningsformens fördelar och sam digt bjuda in 
alla olika målgrupper för bra träning, glädje och hälsa. 

Våra insatser och budget gäller i 6 månader, vi kommer däre er göra en utvärdering för eventuellt behov av justering av annat budskap, andra 
målgrupper och en kostnadsuppföljning för en fortsa  marknadsföringsinsats.   

För a  effek visera och modernisera boxningens verksamhet  

Vi tog fram en kravspecifika on med offer örfrågan ll 4 olika företag för a  beställa e  ny  CRM system (nuvarande TA systemet). Här har vi lagt 
ner e  enormt arbete för a  kunna skapa digitala lösningar för registrering och hantering av alla boxare, domare, läkare, tränare (licenser) och 
t.o.m. läkarundersökningar.  Systemet kommer a  kunna testas i mi en av juni 2018 och om all teknik funkar som vi planerar, ska vi kunna test-
lansera systemet ll hösten 2018. 

 
Utbildningar 

Trots a  många av oss är nya i styrelsen har vi på kort d lyckats med a  genomföra flera domar- och tränarutbildningar. Därigenom har vi få  
fram flera nya domare och tränare.  

Vi har även med hjälp av flera eldsjälar inom svensk boxning arbetat fram utbildningsmaterial för tränare och domare. Vi lyckades även genomföra 
en AIBA 1 star utbildning i Höllviken. Här fick hela 12 nya tränare med spridning över hela Sverige en AIBA 1 star utbildning. 

Fokus framåt 

Vi har som sagt infört många förändringar. Vi har några som har hoppat av och några som valt a  hoppa på tåget. Det vik gaste är a  vi alla nu-
mera har e  och samma mål, värdegrund och handlingsplan för a  uppnå vårt mål, 2024. Och det är extra vik gt a  vi alla utgår ifrån den värde-
grund som nu är framtagen av oss själva. Värdegrunden kommer vara vägledande för a  samarbeta och llsammans kunna utveckla svensk box-
ning.  

Sist men inte minst, låt oss nämna och minnas våra (SBF:S) värderingar: 

Glädje 

Respekt 

Samarbete och gemenskap 

Jämställdhet och jämlikhet—Boxning för alla 

 

Bästa boxningshälsningar 

Simon Vis Jamegar 

Ordförande SBF  
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Styrelsen  

	

Styrelsen har sedan årsski et 2016/2017 
ha  totalt å a möten, och 
bestå  av följande representanter: 

 
Tommy Lindström (2) 

Susanne Kärrlander (6) 

Gösta Niklasson (2) 

Evelina Andersson (5) 

Raymond Dahllöf (1) 

Thomas Kensert (1) 

Jan Eliasson (7) 

Pehr Grånefors (4) 

Erik Forss (2) 

Simon Vis Jamegar (5) 

Per-Ola Lindell (5) 

Lo a Källbom (4) 

Styrelsen 

Under året har även följande personer 

medverkat vid styrelsemöten:  

Ida Kvist, förbundskoordinator (5) 

Teimor Mullazadeh (4) 

Patrik Bengtsson (1) 

Emelie Carestam Skans (1) 

 

Siffrorna inom parantes anger deltagande under styrelse 
sammanträden. 

Revisorer 

Kansliet 

Teimor Mullazadeh, Kanslichef/Generalsekreterare  (100%) 

Ida Kvist, Förbundskoordinator (100%) 

Patrik Bengtsson, vik. Förbundskoordinator (100%) 

Emelie Carestam Skans, Sportkoordinator (100%) 

Disciplinnämnden  

Erik Forss, ordförande  

Anne-Merete Mellemsaeter, ledamot 

John Brikell, ledamot 

Representa on 

Susanne Kärrlander, ordförande EUBC Womens Commission samt 

invald i AIBA Womens Commision. 

Stefan Persson, auktoriserad revisor 

Thomas Häggkvist, av SBF utsedd revisor   
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Boxare  

	

Årets boxare och klubb 

Under förbundets årsmöte den 26:e mars 2017 prisades det förra verksamhetsårets boxare och klubb. 

 

Priser och utmärkelser delades ut ll följande: 

 

   Årets klubb:       IF Linnéa  

   Årets boxare ”Björn Rosengrens pris” och SBF:s pris:  Anna Laurell, IF Linnéa 

   Årets dam:       Lise Sandebjer, BK Örnen  

   Årets herr:       Yohannes Berhane, IF Linnéa  

   Årets damjunior:      Stephanie Thour, BK Värend 

   Årets herrjunior:       Samer Tabal, Hammarby IF 

   Årets ungdom dam samt S-E Feinstens s pendium:   Elise Saulescu, BK Swing 

   Årets ungdom herr samt S-E Feinstens s pendium:   Hugo Pe ersson, Mjölby Boxing Team 

   S-E Feinsteins s pendium för fortsa  satsning dam:   Amanda Lundström, IF Linnéa  

   S-E Feinsteins s pendium för fortsa  satsning herr:   Amad Doski, Halmstad AIS 

   Årets domare:       Mats Olander 

   Årets ledare:       Ray Husac 

 

Svenska Boxningsförbundets Silvermedalj, delades ut ll Per-Axel Sjöholm för hans engagemang och bidrag ll svensk boxning. 

 

Vi vill också passa på a  uppmärksamma GAK Enighet som fyllde 125 år den 22 april 2017. 
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Boxare  

	

Träningsläger Senior Herr 

Träningsläger  

20‐22 januari 2017, Bosön 

 

20-22 januari anordnades e  träningsläger på Bosön där följande 
18 herrseniorer samlades: 

 

60 kg—Emil Harrysson, BK Falken  

60 kg—Biniam Tesfagabr, Eskilstuna BK 

64 kg—Yohannes Berhane, IF Linnéa  

64 kg—Shukrat Abdrim, Stockholms AIF 

64 kg—Simon Cross, Stockholms AIF 

64 kg—Milad Mazdak, Tifa BC 

69 kg—Anton Hellström, BK Falken 

69 kg—Laziz Sharifov, Haninge BK 

69 kg—Adolphe Sylva, Halmstad  BS 

69 kg—Ferdous Sahar, Stockholms AIF 

69 kg—Emil Pe ersson, Malmö BC 

75 kg—Oliver Flodin, Vaggeryds BK 

75 kg—Mariusz Gnas, IF Linnéa  

75 kg—Abdesslam Chabi, ATF Gym 

81 kg—Denis Kauffer, IF Linnéa 

81 kg—Alex Bwambale, Stockholms AIF 

91 kg—Gabriel Richards, Djurgårdens IF 

91 + kg—Nermin Hajdarpasic, Eskilstuna BK 

 

Ansvarig tränare: Nigel Davies 

  

Tävlingar Senior Herr 

Strandja Tournament, 20‐27 februari 

2017, Bulgarien 

 

Följande svenska boxare var kallade ll a  delta i ”Strandja 
Tournamnet” i Bulgarien: 

 

 
64 kg—Yohannes Berhane, IF Linnéa 

69 kg—Mariusz Gnas, IF Linnéa 

81 kg—Denis Kauffer, IF Linnéa 

91 kg—Gabriel Richards, Djurgårdens IF 

 

Denis Kauffer boxade hem guldet ll  

Sverige. 

 

Huvudansvarig: Nigel Davies 

Ledare: Meseret Bede och Ulf Persson 

 

Landskamp, 10‐12 mars 2017,  

Basingstoke, England  

60 kg—Biniam Tesfagabr, Eskilstuna BK 

69 kg—Emil Pe ersson, Malmö BC 

75 kg—Abdesslam Chabi, ATF Gym 

75 kg—Oliver Flodin, Vaggeryds BK 

81 kg—Alex Bwambale  

 

Huvudansvarig: Nigel Davies 

Ledare: Tonton Semakala 

Domare: Anders Andersson  
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Boxare  

	

 

GeeBee 16‐20 mars 2017, Helsingfors 

16-20 mars deltog följande boxare och ledare i Gee-

Bee tournament 2017. 

Huvudansvarig: Nigel Davies  

Ledare: Peter Kärrlander 

Domare: Tom Svenonius 

Boxare: 

60 kg—Emil Harrysson  

64 kg—Simon Cross 

69 kg—Anton Hellström 

75 kg—Abdesslam Chabi 

75 kg—Oliver Flodin  

82 kg—Alex Bwambale 

91 kg—Gabriel Richards  

Nordiska Mästerskapen, 2017 

 

60 kg—Emil Harrysson, BK Falken  

64 kg—Yohannes Berhane, IF Linnéa  

69 kg—Adolphe Sylva, Halmstad  BS 

75 kg—Oliver Flodin, Vaggeryds BK 

81 kg—Alex Bwambale, Stockholms AIF 

91 kg—Gabriel Richards, Djurgårdens IF 

91 + kg—Nermin Hajdarpasic, Eskilstuna BK 

 

Huvudansvarig: Tommy Lindström och Pehr Grånefors 

Ledare: Meseret Bede och Daniel Nash 

R/J: Anne Merete Mellemsaether och Per Engström 

 

Resultat:  

Guld—Adolphe Sylva, Alex Bwambale 
 
Silver—Yohannes Berhane, Emil Harrysson och Nermin Hej-
darpasic 

Feliks Stamm, 2‐7 maj 2017, Warzsawa, Polen 

Den 2 maj begav sig de svenska boxarna ner ll Polen för a  delta i 
Feliks Stamm Tournament. Följande ledare och boxare representerade 
Sverige: 

 

64 kg—Yohannes Berhane, IF Linnéa  

69 kg—Adolphe Sylva, Halmstad  BS 

75 kg—Mariusz Gnas, IF Linnéa 

75 kg—Oliver Flodin, Vaggeryds BK 

81 kg—Denis Kauffer, IF Linnéa  

 

Huvudansvarig: Nigel Davies 

Ledare: Meseret Bede och Ulf Persson  
 
Den andre maj anlände den svenska  delega onen ll Polen för a  
dagen e er påbörja turneringen.  
 
Yohannes Berhane boxades mot Wladislaw Baryschnik från (GER), Rafal 
Grabowski (POL) samt Askar Erubek (KAZ). 
 
Mariusz Gnas mö e Max Vander Pas (NED). 
 
Oliver Flodin ställdes mot Daniel Daskalo (ISR) och Max Vander Pas 
(NED). 
 
Adolphe Sylva boxades mot Mateusz Kostecki (POL). 
 
Denis Kauffer mö e Mateusz Kostecki (POL) och Arkadiusz Szwedowicz 
(POL). 
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Boxare  

	

Tammer Turnaus, 2017 

 

Det svenska laget anlände ll Tammerfors den 15 november, 2017 och 
bestod av följande svenska deltagare: 

 

60 kg—Mohammed Abdulrahim, Malmö BC 

64 kg—Yohannes Berhane, IF Linnéa  

69 kg—Adolphe Sylva, Halmstad BS 

75 kg—Mariusz Gnas, IF Linnéa  

81 kg—Liridon Nuha, Halmstad BS 

 

Ledare: Nigel Davies  

 

Nigel rapporterade följande e er turneringen: 

 

Jag är väldigt stolt över vad boxarna åstadkom under denna turnering, hur 
de uppförde sig  samt den professionalitet de visade. Sverige skall vara 
stolta över sina boxare. Jag är också nöjd över lagets presta on, fyra av 
fem boxare förlorade genom split decision, och dessutom var denna turne-
ring den första interna onella turneringen för två av boxarna. 

Träningsläger Senior Dam 

Träningsläger i Metz Nancy, Frankrike, 
2017 

 

Svenska truppen anlände den 19 juli ll Paris för a  med tåg 
och bil ta sig ll e  av Frankrikes träningscenter som ligger i 
Metz Nancy, i Lorraine. Följande damseniorer var u agna ll 
lägret: 

 

48 kg—Lise Sandebjer 

54 kg—Sara Svensson 

60 kg—Agnes Alexiusson 

64 kg—Stephanie Thour 
 

Ledare: Nigel Davies och Vesa-Petri Eriksson. 
 

Under de å a dagar som truppen befann sig i Frankrike fick de 
gå fyra testmatcher samt flera uppdragssparringar.  

Träningsläger i Höllviken,  

6‐8 oktober, 2017 

 

Den 6-8 oktober hölls  e  förberedande läger inför Balkan Cup 2017. 
Våra svenska boxare, llsammans med två danska boxare tränade ll-
sammans under denna helg.   

 

Följande boxare deltog på lägret:  

51 kg—Katrin Norén 

54 kg—Sara Svensson 

54 kg—Be na Dahl (Danmark) 

57 kg—Helena Envall 

57 kg—Sophia Smith 

64 kg—Lina Skoghagen 

69 kg—Marianne Ahlborg 

69 kg—Di e Frostholm (Danmark) 

Junior 75 kg - Therese Edrud 
 

Ledare: Trond Nordby och Carlos Bermudez 
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Boxare  

	

Tävling Senior Dam 

Strandja Tournament 20‐27 februari 
2017, Bulgarien 

 

Precis som våra herrseniorer begav sig även damerna ll Bulga-
rien för a  delta i Strandja Tournament, Bulgarien, 2017. 
 
Boxare: 
 
60 kg—Agnes Alexiusson  
 
Agnes gick sin första match mot Irma Testa från Italien 
(olympier), där Agnes testades ll max. Hon boxades fantas-

skt och lyckades därför slå den ru nerade italienskan.  

I nästa fight mö e Agnes den amerikanska boxaren Mikaela 
Mayer (även hon olympier). Agnes dominerade matchen men 
märkligt nog lldelades amerikanskan vinsten, något som 
förvånade de allra flesta.  
 
Agnes blev i denna turnering utsedd ll turneringens bästa 
boxare.  
 
Huvudansvarig: Nigel Davies 

Ledare: Meseret Bede och Ulf Persson  

Landskamp, 10‐12 mars 2017,  

Basingstoke, England  

 

Tillsammans med våra herr seniorer deltog följande dam 
seniorer i Basingstoke, England: 
 

60 kg—Agnes Alexiusson 

64 kg—Lina Skoghagen 

Nordiska Mästerskapen, 2017 

 

Den 31 mars begav sig den svenska truppen (herr– och damseniorer) ll 
Gilleleje, Danmark för a  delta i Nordiska Mästerskapen.  Följande box-
are deltog: 

 

48 kg—Lise Sandebjer  

51 kg—Katrin Norén  

54 kg—Helena Envall 

60 kg—Agnes Alexiusson  

64 kg—Stephanie Thour 

64 kg—Lina Skoghagen 

69 kg—Malena Hede 

75 kg—Zabrina Holmström 

  

Huvudansvarig: Tommy Lindström och Pehr Grånefors 

Ledare: Meseret Bede och Daniel Nash 

R/J: Anne Merete Mellemsaether och Per Engström 

 

Resultat:  

Guld—Lise Sandebjer, Zabrina Holmström, Katrin Norén och  
Helena Envall 

Silver—Agnes Alexiusson och  
Lina Skohagen 

Feliks Stamm, 2‐7 maj 2017, Warzsawa, Polen 

Den 2 maj reste våra svenska seniorer ner ll Polen för a  delta i 
Feliks Stamm Tournament. Följande ledare och boxare represente-
rade Sverige: 
 
51 kg—Katrin Norén  

54 kg—Helena Envall 

60 kg—Agnes Alexiusson 
 
Katrin boxades mot Taylah Robertson (AUS), Lisa Whiteside (GB) och 
Virginia Fuchs (US). 
 
Helena Envall stod mot Sycheva Ekaternia (RUS), och Anita Rygielska 
(POL). 
 
Agnes Alexiusson mö e Natalia Shadrina (RUS). 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Boxare  

	

Silesian Women Championship, 6‐9 sep‐
tember 2017, Polen 

 

6-9 september begav sig följande boxare ll Gliwice, Polen: 

 

51 kg—Katrin Norén  

54 kg—Sara Svensson  

75 kg—Love Holgersson  

 

Women’s youth, and Women’s Balkan 

Cup, 2017 

 

17-23 oktober åkte fem av våra svenska senior damer ner ll 
Sofia, Bulgarien för a  delta i ”Womens youth, and Womens 
Balkan Cup”. Följande damer var kallade för a  representera 
Sverige: 

 

51 kg—Katrin Norén  

54 kg—Sara Svensson  

57 kg—Helena Envall 

57 kg—Linda Larsson 

69 kg—Marianne Ahlborg 

 

Ledare: Carlos Bermudez och Trond Nordby 

Träningsläger Herr—Ungdom/Junior 

3-5 mars anordnades e  träningsläger i Göteborg för våra ungdom/
juniorherrar. Det blev totalt sex träningspass under helgen där vi fokuse-
rade på enklare parövningar både med, och utan, handskar med högt 
tempo. Killarna fick möjlighet a  jobba med motstånd på sin egna nivå. 

Utöver par eknik, uppgi ssparring och sparring lade vi in en del skiv-
stångsträning (teknik) samt löpning och intervaller.  

Som hjälp i sparringen hade vi Hadi Srour (senior) från Norge som var på 
besök i Göteborg  samt fler boxare från Göteborg Team Box som Hamza, 
Omar, Sam, Medi. Följande boxare deltog: 
 

Ungdomar: 

46 kg—Noah Nordby, Kalmar BK        

50 kg—Yod Idh, Vaggeryds BK  

52 kg—Kevin Sco , Morgongåva BK  

57 kg—Hampus Broman, BS Tor  

60 kg—Peter Ahlberg, Sko ebyns AIS  

 

Juniorer: 

56 kg—Shabir Hosseini, Djurgårdens IF  

64kg—Roberto Bengtsson, Vaggeryds BK 

64kg—Sami Semmo, Angered BC  

64kg—Pontus Karlsson, Göteborg Team Box 

69kg: Sebas an Broman, BS Tor  

69kg: Hamodi Ali, Angered BC  

69kg: Ismail Kurt, Örebro BK  

75kg: Noor Yacko, Köping BK           

  

Ledare: Mikael Broman, Patrick Bogere och Trond 
Nordby                                           
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Boxare  

	

Träningsläger för U/J Dam 

17-19 mars deltog 10 st av våra U/J damboxare på e  tre dagars läger i 

Stockholm. Samtliga bodde på e  hostell på Södermalm och använde 

IF Linnéas lokal för a  genomföra sex bra träningspass. Följande boxare 

deltog: 

Ungdom: 

54 kg—Jennifer Saravia, BK Tiger 

Junior:  

48 kg—Maria Jidah, BK Ringen 

48 kg—Emma Rainansalo, Haninge BK 

54 kg—Evelina Hanna, BK Ringen 

57 kg—Linnea Eriksson, BK Ringen  

57 kg—Elise Saulescu, BK Swing 

60 kg—Linn Carlsson, Ystads SK 

60 kg—Itza Pabon Reyes, IF Linnéa 

60 kg—Linn Sellin Viksell, Haninge BK 

75 kg—Claudia Özgun, BK Rapid 

Träningsläger i Kazakstan, 2017 

Lise Sandebjer 51 kg och tränare Vesa-Petri Eriksson, BK Örnen 

reste ll Kazakstan på landslagsläger den 15-27 oktober 2017. 

Första veckans träning bestod främst av uppdragsparring, fördelat 

på två träningspass om dagen. 

Tävling Herr Ungdom/ 
Junior 

Nordiska mästerskapen, 2017 

Nordiska mästerskapen 2017 gick av stapeln i danska Gilleleje dit 

Sverige reste med en rela vt stark trupp. En del av truppen var ru -

nerade och hade digare representerat Sverige i interna onella 

sammanhang. En del andra var helt nya. Följande boxare deltog: 

 

J64 kg—Roberto Bengtsson 

J69 kg—Ismail Kurt 

J75 kg—Noor Yacko  

 

Ismail Kurt  - Ställdes mot Norges Don Emini i juniorernas 69 kilo. 

Kurt hade en fin turnering och visade prov på väldigt goda boxnings-

kunskaper, samt figh ng spirit. Det var en rä  tuff batalj där svens-

ken hade väl ny a av sina raka slag. Norrmannen försökte a  kliva in 

och ta över men Kurt boxades smart och kunde ta e  guld i Nor-

diska! 

Noor Yacko—Med en skadad hand började Yacko försik gt, och 

åkte därför digt på tunga slag mot huvudet av Danmarks ; Emil 

Lindebjerg Kot som forcerade och dominerade rond e . I rond två 

visade Yacko prov på pannben och krigarhjärta. Med hjälp av a  

byta vinklar, och med långa fina slag mot huvudet kunde Yacko 

hämta in försprånget och spurta förbi dansken med sjuslagskombi-

na oner. Då dansken träffade med tre slag så kontrade Yacko med 

fem. All ng som dansken skickade iväg kom llbaka fast i större 

volym. En rafflande match i 75 kg och en ny Nordisk Mästare ll 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Boxare  

	

Pirkka Tournament, 6‐7 maj, Tammerfors, Fin‐

land 2017 

Mellan 6-7 maj gick ”Interna onal 31st Pirkka Tournament” i Tammer-

fors, Finland av stapeln. Turneringen lockade 167 boxare från Finland , 

Sverige, Norge, Ryssland, Tyskland, Wales, England, Schweiz och 

Ukraina. Följande deltagare representerade Sverige : 

U52 kg—Yod Idh, Vaggeryds BK 

J60 kg—Hampus Broman, BS Tor 

J64 kg—Roberto Bengtsson, Vaggeryds BK 

J69 kg—Ismail Kurt, Örebro BK 

J75 kg—Noor Yacko, BK Köping 

 

Ledare: Mikael Broman  

Domare: Anders Andersson  

5th Lokomo v Box Cup, Sofia 2017 

Den 23:e augus  åkte ungdomslandslaget ll Bulgarien för a  delta i den 

5:e upplagan av Lokomo v Box Cup i Sofia, Bulgarien. Hampus Broman 

lldelades under turneringen utmärkelse för ”Bästa utländska boxare”.  

 

Följande boxare var kallade: 

U60 kg—Hampus Broman, BS Tor 

U63 kg—Peter Ahlberg, Sko ebyns AIS 

Gergely Bornemissza Memorial, 2017 

Den 23:e maj åkte herrarnas U/J—landslag ll Ungern för a  delta i den 67:e 

upplagan av Gergely Bornemissza Memorial. Följande deltagare represente-

rade Sverige: 

U52 kg—Yod Idh, Vaggeryds BK 

J60 kg—Hampus Broman, BS Tor 

J64 kg—Roberto Bengtsson, Vaggeryds BK 

J69 kg—Ismail Kurt, Örebro BK 

J75 kg—Noor Yacko, BK Köping 

 

Ledare: Mohammad Khuadir och Mikael Broman 

Domare: Christer Palmén  

Tävling Dam Ungdom/Junior 

Nordiska mästerskapen 

Nordiska mästerskapen var e  bra arrangerat mästerskap där vi fick 

möjlighet a  se mer av vår nye headcoach Nigel Davie, samt träffa på 

förbundets nya ordförande—Simon Vis Jamegar. Det blev också e  

bra mästerskap resultatmässigt, där Sverige blev näst bästa na on 

e er Danmark. Följande boxare deltog: 

J48 kg—Maria Jidah 

J54 kg—Evelina Hanna 

J57 kg—Elise Saulescu 

J60 kg—Itza Pabon Reyes 

J64 kg—Linn Sellin Viksell 

J75 kg—Claudia Özgun  

Pirkka Tournament, 6‐7 maj, Tammerfors, 

Finland 2017 

I Pirkka tournament representerades Sverige av både U/J herrar samt 

U/J damer. Det var en väl genomförd turnering där våra boxare lycka-

des ta hem inte mindre än sex guld ll Sverige. Dessutom lyckades de 

svenska boxarna vinna över flertalet starka boxningsna oner. Föl-

jande deltagare var med i Tammerfors: 

 

Schoolgirl 60 kg—Nathalie Özgun, BK Rapid 

 

U48 kg—Jennifer Saravia, BK Tiger 

J57 kg—Elise Saulescu, BK Swing 

J60 kg—Linn Carlsson, Ystads SK 

J75 kg—Therese Edrud, Majornas BK 

J75 kg—Claudia Özgun, BK Rapid 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Boxare  

	

Landslagsmästerskap Herrar 

och Damer 

Herrar: Europa Mästerskapen, 2017 

Herrarnas EM gick av stapeln fredag 15/6, och följande delta-

gare reste ll Kharkiv, Ukraina för a  representera Sverige: 

64 kg—Yohannes Berhane 

69 kg—Adolphe Sylva 

75 kg—Mariusz Gnas 

81 kg—Denis Kauffer 

 

Headcoach: Nigel Davies 

Assistant coach: Daniel Nash 

Domare: Anders Andersson 

Deputy supervisor: Susanne Kärrlander 

European Union Women’s  

Championships, 2017 

4-13 augus , 2017 var det dags för våra svenska damer a  bege sig ll 

Cascia, Italien för a  delta i European Union Women’s Championships. 

Följande boxare var u agna: 

 

51 kg—Lise Sandebjer  

54 kg—Helena Envall 

57 kg—Sophia Smith 

60 kg—Agnes Alexiusson 

64 kg—Stephanie Thour  

 

Huvudledare: Nigel Davies 

Ledare: Alexander Wennersten 

Mästerskapet slutade med e  silver ll Lise Sandebjer, och e  brons 

ll Helena Envall. 

Landslagsmästerskap Ungdom 

och Junior 

Ungdoms‐EM, 2017 

 
32 olika na oner deltog i ungdoms-em i Albena, Bulgarien, 

2017. Det fanns 32 länder på plats under de a EM, med runt 

18-26 boxare i varje kategori. Det gick framförallt rik gt bra för 

två na oner—Ryssland och Bulgarien, där Ryssland hade sju 

boxare i final och Bulgarien å a. Följande deltagare represen-

terade Sverige: 

 

60 kg—Hampus Broman 

63 kg—Peter Cook Ahlberg  

 

Headcoach: Mikael Broman  

Junior—EM, Antalya, Turkiet, 2017  

33 olika na oner deltog i de a junior-EM, med 11-25 boxare i varje 

kategori. Följande deltagare representerade Sverige: 

 

64 kg—Roberto Bengtsson 

69 kg—Ismail Kurt 

75 kg—Noor Yacko  

 

Headcoach: Nigel Davies   

Ledare: Mikael Broman 

Domare: Cem Önal 

 

Domaransvarig: Dorian Butar 

Supervisor: Susanne Kärrlander 

 

Extra tack ll Jonas Rosén för stö ning under turneringens gång! 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Svenska mästerskapen 

	

Svenska mästerskapen, 2017 

Kvartsfinaler 

Damer 57 kilo 

Första matchen gick mellan Evelina Andersson (Majornas BK) och Sandra 

A ermo (Djurgårdens IF), där Andersson som förra årets silvermedaljör 

tog hem segern. 

I den andra kvartsfinalen i denna viktklass stod Amanda Lundström (IF 

Linnéa) mot Sophie Smith (Skene Atletklubb). Smiths fysik blev i det 

långa loppet den vinnande faktorn, och hon kunde således ta sig vidare 

från denna kvartsfinal med en 4-0 seger. 

Damer 64 kilo 

Jelena Jelic (Malmö BC) ställdes mot Katrine  

Steingrimsen (Djurgårdens IF). Jelic sågs som en av turneringens mest 

ru nerade boxare och det var ru nen som bar malmöfightern vidare i 

tävlingen med en 4-0 seger. 

Herrar 60 kilo 

Emil Harrysson (BK Falken) boxades mot Simon Cross (Stockholms AIF) i 

herrarnas kvartsfinal i 60 kg. Matchen slutade med en 4-1 seger ll Har-

rysson, och en mycket fin match från dessa två fighters. 

Övriga resultat: 

Damer 64 kilo 

Rinna Da Silva (BK Kelly) vs Stephanie Thour (BK Värend) 5-0 

Herrar 60 kilo 

Paolo Magui (BK Ringen) vs Biniam Tesfagbr (Eskilstuna BK) 5-0 

Herrar 69 kilo 

Anton Hellström (BK Falken) vs Emil Pe ersson (Malmö BC) 5-0  

Ferdaws Sahar (Stockholms AIF) vs Adolphe Sylva (Halmstad BS 

Semifinaler  

Damer 51 kilo 

Natalia Samsalieva (Djurgårdens IF) ställdes mot olårets guldmedaljör, 

Katrin Norén (IF Linnéa). Det blev en intressant match i 51 kilo, där 

Norén tog hem segern med 5-0. 

Lise Sandebjer (BK Örnen) hade innan mästerskapet klivit upp från 48 

kilo ll 51 kilo. I semifinalen ställdes hon därför mot Norah Guzlander 

(Halmstad AIS). Sandebjer tog hem segern med siffrorna 5-0. 

Damer 54 kilo 

Helena Envall (IF Linnéa) ställdes i semifinalen mot Mia Bromander (BK 

Örnen). Helena Envall vann matchen med 5-0. 

Damer 57 kilo 

Novisen Linda Larsson (IK Ymer) mö e Märta Lundberg (Djurgårdens IF). 

Matchen slutade med en 5-0 seger ll Larsson i hennes första SM. 

Evelina Andersson (Majornas BK) ställdes mot Sophie Smith (Skene At-

letklubb). Evelina tog sig vidare ll final med siffrorna 4-0.  

Damer 64 kilo 

En av de bästa matcherna för dagen var den mellan Lina Skoghagen 

(Höllviken) och Linnea Molin (Örebro). Matchen var väldigt jämn, men 

slutade med en 3-0 seger ll Lina Skoghagen. 

Damer 69 kilo 

Zabrina Holmström (GBG Team Box) hade gå  ner från 75 ll 69 kilo och 

ställdes i kvartsfinalen mot Marianne Ahlborg (Vänersborg). Det blev en 

fin match som slutade med en 5-0 seger ll Marianne Ahlborg. 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Svenska mästerskapen 

	

Svenska mästerskapen, 2017 

Semifinaler  

Herrar 60 kilo 

Dagens första hemmamatch gick mellan Ali Yusefi (Hammarby) och 

Shukrat Abdrim (Djurgårdens IF). Yusefi vann matchen och gick vidare ll 

final med 5-0. 

Emil Harrysson (BK Falken) ställdes mot Paolo Magui (BK Ringen). Mat-

chen slutade med två räkningar i ärde, och därav cementerades Emil 

Harrysson sin seger med 5-0. 

Herrar 69 kilo  

Anton Hellström (BK Falken) ställdes mot Adolphe Sylva (Halmstads BS) i 

herrarnas 69 kg semifinal. Sylva tog hem segern med siffrorna 3-2. 

Herrar 75 kilo 

Mariusz Gnas (IF Linnéa) mö e Amin Shubber (Djurgårdens IF). Gnas 

vann matchen med 5-0. 

Herrar 81 kilo 

Alex Bwambale (Djurgårdens IF) ställdes i denna semifinal mot Denis 

Kauffer (IF Linnéa). Fighten slutade med en 5-0 seger för Kauffer och IF 

Linnéa. 

Herrar 91 kilo 

Micha Tabagoua (Stockholms AIF) ställdes i semin mot Ahmmedhan 

Didigov (8IF Göteborg Team Box). När resultatet ropades ut så var det 

Tabagoua som stod som vinnare. ”Nej” ropade Didigov, ”Jo” sade Ta-

bagoua, som vann med siffrorna 4-1. 

Giorgi Kistavri (BK Dalen) och Lukas Dembinskig (BK Revansch) boxades i 

den andra semifinalen i 91 kilo klassen. Kistavri tog hem matchen i denna 

semifinal.  

Finaler 

Damer 51 kilo 

Lise Sandebjer (BK Örnen) mö e Katrin Norén (IF Linnéa) i finalen för da-

mernas 51 kg. De fem domarna dömde oenigt och llslut blev det en 3-1 

seger ll landslagskvinnan Lise Sandebjer, och guld ll BK Örnen. 

Damer 54 kilo 

Helena Envall (IF Linnéa) och Sara Svensson (Skurups Kick & Boxningsklubb) 

mö es i damernas 54 kg klass. Matchen slutade med en 5-0 seger, och 

ännu e  SM guld ll Envall och IF Linnéa. 

Damer 57 kilo 

Evelina Andersson (Majornas BK) mö e Linda Larsson (IK Ymer) i damernas 

57 kg final. Matchen slutade med en 4-0 seger ll Larsson, och e  SM guld 

ll IK Ymer. 

Damer 64 kilo 

Lina Skoghagen (Höllviken) stod mot Stephanie Thour (BK Värend) i denna 

final. Alla fyra ronder var väldigt jämna, men det kan bara finnas en vinnare 

och i denna match tog Stephanie Thour hem guldet med en 4-0 seger.  

Damer 69 kilo  

Malena Hede (Morgongåva BK) ställdes mot Marianne Ahlborg 

(Vänersborg). Marianne drog det längsta strået i denna final och vann med 

5-0. 

Damer 81+ kilo 

Erika Mar nsson (Bulldog Training Center) ställdes mot Rebecka Swahn 

(Vänersborg BK) i supertungvikten. Matchen slutade med guld ll Mar ns-

son llhörande Bulldog, i klubbens första senior SM. 
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Svenska mästerskapen 

	

Svenska mästerskapen, 2017 

Finaler 

Herrar 60 kilo 

Ali Yusefi (Hammarby IF) mö e Emil Harrysson (BK Falken). Matchen slutade med siffrorna 4-1 ll Hammarbys Ali Yusefi och guld ll Ham-

marby IF. 

Herrar 64 kilo 

Emil Stor (Hallstahammar KF) ställdes mot Yohannes Berhane (IF Linnéa) där Berhane tog en rela vt enkel seger med 5-0. 

Herrar 69 kilo 

Adolphe Sylva (Halmstads BS) och Adel Belalia (Djurgårdens IF) stod mot varandra i finalen för herrarnas 69 kilo klass. Adolphe vann 

denna final med siffrorna 4-1.  

Herrar 75 kilo  

Adam Chartoi (Hammarby) tog sig an Mariusz Gnas (IF Linnéa) i denna final. Matchen slutade med en 5-0 vinst ll Gnas som också fick 

pris som bästa boxare.  

Herrar 81 kilo 

Manuel Inostroza (Allstars Training Center) och Denis Kauffer (IF Linnéa) boxades om guldet i 81 kg finalen. En match som slutade med 

seger för Denis Kauffer. 

Herrar 91 kilo 

Micha Tabagoua (Stockholms AIF) mö e Giorgi Qistauri (BK Dalen), en match som slutade med guld för Micha Tabagoua och Stockholms 

AIF. 

Herrar 91+ kilo 

Sami Jangirov (Katrineholms BK) boxades mot Zvonimir Kralj (Redbergslid). Matchen slutade med guld ll Kralj och Redbergslid BK. 
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Svenska mästerskapen, 2017 Ungdom– och Junior 

SM, resultat  

Damer 

Ungdom: 

54 kg  Guld—Jennifer Salavia, BK Tiger 

  Silver—Rebecca Larsen, IK Ymer 

57 kg  Guld—Emma Olsson, BK Revansch 

  Silver—Emilia Svensson, Kalmar BK 

Junior: 

60 kg  Guld—Evelina Hanna, BK Ringen  

  Silver—Tilde Fallström, Redbergslid BK 

64 kg  Guld—Elise Saulescu, BK Swing 

  Silver—Linnea Eriksson, BK Ringen 

69 kg  Guld—Claudia Özgun, BK Rapid 

  Silver—Alexandra Romlin, BK Hammaren 

Herrar 

Ungdom: 

48 kg  Guld—Fred Wibom, IF Linnéa 

  Silver—Amas Gerikas, Morgongåva BK 

52 kg  Guld—Dino Mar novic, BK Tiger 

  Silver—Noah Nordby, Kalmar BK 

  Brons—Mahmoud Moussa, GAK Enighet 

54 kg  Guld—Daniyal Syed, KFUM Fight Zone 

  Silver—Kevin Sco , Morgongåva BK 

57 kg  Guld—Muzammil Akbari, Vänersborgs BK 

  Silver—Javed Yunose, Sko ebyns AIS 

  Brons—Mohammed El-Zein, GAK Enighet 

  Brons—Najib Allah Jafari, Djurgårdens IF 

60 kg  Guld—Hampus Broman, BS Tor 

  Silver—Hamid Safari, Hallstahammar KF 

  Brons—Eliot Bacaj, Kalmar BK 

  Brons—Morteza Hassami, TIFA BC 

63 kg  Guld—Peter Ahlberg, Sko ebyns AIS 

  Silver—Rasul Mirzai, Guldstadens BK  

  Brons—Ibrahim Bakh ari, Hammarby IF Boxning  

 

 

66 kg  Guld—Sharbel Aleilo, Tifa BC  

  Silver—Abdulla Akaev, Upsala IF  

  Brons—Amad Shahid Abdulrauf,  

      Nyköpings BS 

70 kg  Guld—Nassir Elvaz, Guldstadens BK  

  Silver—Sam Svensson, BK Revansch   

75 kg   Guld—Dreni Peci, Sko ebyns AIS  

  Silver—Majid Alsafad, Tifa BC 

Junior: 

56 kg  Guld—Shabir Hosseini, Djurgårdens IF 

  Silver—Muhammad Qahir Qasimi,  

      Redbergslid BK 

  Brons—Erik Tegerhag, Bålsta BK 

  Brons—Hasrat Asatryan,  

       Guldstadens BK 

60 kg  Guld—Nebil Ibrahim,  Upsala IF 

  Silver—Tasal Musaze, Djurgårdens IF 

64 kg  Guld—Billy Liljeqvist,  

      IF Göteborgs Team Box 

  Silver—Andreas Palm, IF Linnéa  

  Brons—Hasnain Amiry, BK Revansch 

  Brons—Roberto Bengtsson,  

       Vaggeryds BK 

69 kg   Guld—Ismail Kurt, Örebro BK 

  Silver—Emil Kilrud, I 19 IF 

  Brons—Alexander Isaksson, BK Rapid 

  Brons—Thomas Tesfalem, IF Linnéa  

75 kg  Guld—Ali Amanullah Yousufi,  

     Hammarby IF 

  Silver—William Gustafsson, BK Rapid 

  Brons—Moltas Lundström, IF Linnéa  

  Brons—Taher Ibrahimzad,  

       Vänersborgs BK 
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Svenska mästerskapen 

	

Pris ll bästa ungdom herr gick ll: Peter Cook Ahlberg, Sko ebyns AIS 

Pris ll bästa ungdom dam gick ll: Emma Olsson, BK Revansch  

Pris ll bästa junior dam gick ll: Elise Saulescu, BK Swing 

Pris ll bästa junior herr gick ll: Ismail Kurt, Örebro BK 

 

Sko ebyns AIS vann två guld, och e  silver under herrarnas USM och blev således bästa klubb under U- JSM 2017  

 

SBF:s domaransvarige utsåg Christer Palmén ll bästa domare. Mo veringen löd: 

"Som ringdomare var han, kunnig, lugn och mycket tydlig, som llsammans gjorde a  han hade respekt med sig. Som 

poängdomare var han säker, genom a  våga sä a de marginaler som krävdes i varje rond."  

 

 

Utmärkelser under Svenska mästerskapen 2017  
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Utbildningar 

	

 

SBF:s utbildningsansvariga Evelina Andersson och Per-Ola Lindell har under året arbetat med framtagningen, och upprä hållandet av kvalita va, och 

relevanta utbildningar. Således kom följande utbildningar a  genomföras under SBF:s regi under 2017: 

 

 

Diplomdomarutbildning 2017-01-28      Totalt: 

Diplomdomarutbildning 2017-02-25  Motala    Diplomdomarutbildning: 6 

Diplomdomarutbildning 2017-03-03  Stockholm   Tränarutbildning Steg I: 5 

Tränarutbildning Steg II 2017-03-11  Skelle eå   Tränarutbildning Steg II: 2 

Genomgång TA-systemet  2017-04-30      Tränarutbildning Steg IV: 1 

Diplomdomarutbildning 2017-06-03  Höllviken   Domarutbildning: 5 

Domarutbildning  2017-08-19  Kris nehamn   Tävlingsledarutbildning: 1 

Tränarutbildning Steg I 2017-08-26  Höllviken   AIBA 1-star Tränarkurs: 1 

Tränarutbildning Steg II 2017-08-26  Höllviken   Genomgång TA-systemet: 2 

Domarutbildning  2017-08-26  Skelle eå 

Tränarutbildning Steg I 2017-09-02  Göteborg 

Tränarutbildning Steg I 2017-09-02  Norrköping 

Tränarutbildning Steg I 2017-09-02  Morgongåva   Totalt antal utbildnings llfällen: 

Diplomdomarutbildning 2017-09-09  Östersund   22 

Domarutbildning  2017-09-23  Sundsvall 

Genomgång TA-systemet 2017-09-30      Totalt antal deltagare: 

Domarutbildning  2017-10-07  Stockholm   309 

Tränarutbildning Steg I 2017-10-07  Tidaholm 

Tävlingsledarutbildning 2017-10-07  Stockholm 

Diplomdomarutbildning 2017-10-14  Lidköping 

Domarutbildning  2017-10-28  Göteborg 

AIBA 1-star Tränarkurs 2017-11-08 

Tränarutbildning Steg IV 2017-11-29  Malmö 

 

SBF:s Utbildningar under 2017 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

SBF:s arbete 

	

Gemensamt arbete och mål 

2017 startade med a  vi planerade för flera stora förändringar för svensk 

boxning. Gemensamt fastslog vi a  följande bör göras under året för a  på 

sikt utveckla svensk boxning. 

 Vi på förbundet skall anställa en konsult som kommer verka som 

head coach för våra svenska landslag. 

 Vi kommer a  göra en omorganisa on, för a  skapa så bra förut-

sä ningar som möjligt, för a  kunna utveckla svensk boxning. 

 E  ny  CRM-system kommer a  ersä a vårt befintliga TA-system, 

de a för a  förbä ra vår hemsida och tävlingssystem. 

 Vi kommer a  ta fram ”den svenska modellen”, vilken ska verka 

som en karriärstege för våra boxare, och som de ska kunna utgå 

ifrån för a  på sikt nå interna onell toppklass. 

 Vi ska påbörja e  centraliseringsarbete ll vilket vi ska skapa e  

boxningscenter för våra ak va. 

Dessa förändringar sker givetvis vid sidan av vår dagliga verksamhet för a  

på så sä  verka för verksamhetens bästa. Det är vår starka tro och förhopp-

ning a  vi genom dessa förändringar kommer a  kunna ta svensk boxning 

ll nya nivåer.  

Året började med a  vi formulerade en 7-årsplan ll vilken vi adderade de 

mål som vi vill uppnå fram ll 2024.  

Förutom dessa delmål formulerade vi också följande tre mål som vi har 

arbetat med som våra tre övergripande mål under 2017. Vi har således 

arbetat med a : 

(1) Skapa en ”Vi kultur” och gemenskap inom svensk boxning. 

(2) Effek visera och modernisera boxningens verksamhet. 

(3) Arbeta mot a  ta en medalj på OS 2024. 

 

För a  uppnå dessa tre övergripande mål formulerade vi även tak ska 

mål, och ak viteter som legat ll grund för vårt arbete. Dessa har for-

mulerats på följande sä : 

 Ta fram en värdegrund, och ta fram varumärken/målbild kopp-

lad ll värdegrunden för a  på så sä  skapa samsyn hos våra 

föreningar och bredda boxningen bland andra målgrupper än 

de redan etablerade—förbä ra synen på a  ”boxning är för 

alla!”.  

 Vi ska minska arbetsbördan på kansliet, förenkla processer för 

a  kunna driva opera va processer, strukturera och förenkla 

kommunika onsvägar för informa onsspridning ll våra med-

lemmar, samt ta fram en tävlingsplan för 2017, 2018, 2020 

(2024). 

 Vi kommer också arbeta mot a  ta fram en op mal tävlings-

verksamhet i Sverige, öka satsningen på diplom–, ungdom—

och juniorboxare. Dessutom vill vi göra boxningen mer a rak-

v genom a  arrangera flera stora galor, samt marknadsföra 

dessa tävlingar.  

I och med denna nysatsning från förbundets sida insåg vi a  vi också 

var skapa en form av omorganisa on. Därför bestämde vi oss för a  gå 

ifrån vår digare organisa onsmodell—där vi främst utgick från våra 

kommi éers arbete, ll a  nu ha infört en modell med en huvudansva-

rig med det övergripande ansvaret för en specifik funk on. På så sä  

har våra ansvariga kunnat arbeta med a  sä a grunder och ramverk för 

specifika opera va verksamheter. Dessa innefa as av våra domare, 

läkare, ledare och rikstränare. Utöver de a har vi också infört en regel-

ansvarig, samt ansvariga för diverse utbildningar. 

 

Nedan följer en sammanställning av vem som ansvarar för vilken verk-

samhet: 

         

Sportansvarig—        Nigel Davies 

Domaransvarig—      Leif Frimansson 

Utbildningsansvarig—      Per-Ola Lindell 

Medicinskt ansvarig—      Hassan Shabana 

Tävlingsarrangemangansvarig—    Kermith Fredriksson  

Marknadsansvarig—      Sinom Vis Jamegar 

Regelansvarig—        Per-Ola Lindell 

SBF:s arbete under 2017 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

SBF:s arbete 

	

SBF Fokusområden 1 H 2018    Område         Anledning     Målsä ning 

 

Skapa ”Vi kultur”   Ta fram en värdegrund, målbild,   En hel del oenigheter bland klubbar, Skapa ”Vi-känsla” och samsyn  

    handlingsplan för a  uppnå målet 2024. favoriseringar och machokultur.  genom samarbete bland  

              klubbarna och SBF:s rörelse, dra 

              alla åt samma håll. 

Ta fram ”Code of Conduct” Skapa riktlinjer för hur vi inom SBF  Ta fram uppförande koder för alla   Skapa en kultur för bästa  

    behandlar varandra för a  samverka  inom rörelsen för a  med ödmjukhet  samverkan inom SBF, ledare,

    framåt.     kunna ha en korrekt och daglig   boxare, funk onärer och  

         kommunika onsdialog och   klubbarna . Alla ska ha samma 

         beteende mot varandra.   mål a  utveckla svensk boxning. 

Modernisera och effek visera Lansera en ny hemsida.    Dagens sida är inte op malt,   Ny och modern hemsida med bra  

Boxningens Verksamhet       otydlig, ej representa v    struktur och UX. 

         och omodern. 

Modernisera, effek visera  Förenkla all anmälning,    Dagens lösning fungerar ej   A  digitalisera tävlings- 

och involvera samtliga  ansökningsprocesser för samtliga   op malt och är ineffek v   anmälningar, betalningar, 

klubbar i SBF:s verksamhet   klubbar genom a  beställa ny    för hela organisa onen.   ansökningar samt utövar- 

    CRM-system.         och funk onärsregister.  

Ökad fokus på vår elitsatsning  Centralisering    Vi måste skapa rä  förutsä ningar  Ha e  center där elit och andra 

genom a  testa nya koncept       genom möjlighe ll ökad konkurrens boxare kan samlas, även a  SBF  

         på hemmaplan, skapa högsta  kan bjuda in alla stora boxning- 

         lägsta nivå med samlad eli räning   na oner för sparring och hård  

         och förberedelse för våra boxare  träning, vilket resulterar i  

         innan vi åker ll  interna onella  kostnadseffek vitet för SBF. 

         tävlingar och turneringar. 

Individuell satsning på   Personligt program kopplad ll   Vi måste visualisera för vår elit om  A  kunna uppnå vårt mål 2024,  

landslagsboxare   relevanta konkurrenter i världen.  vad som krävs för a  slå de bästa,  ta medaljer på andra stora 

         erbjuda nischade resurser och   interna onella mästerskap fram 

         kompetens, sam digt ställa högre  ll 2024. 

         krav och bli bä re ute på interna onella 

         tävlingar, och leverera resultat. 

Ta fram en ak vitets–   Den svenska modellen för ungdoms–  Skapa en tydlig tävlingsplan och  A  alla enkelt ska kunna se sina,  

och utvecklingsplan för SBF och juniorboxare, tränare och läkare  utvecklingsmöjligheter för samtliga  och allas utvecklingsmöjligheter  

         boxare, domare, tränare och läkare. Inom SBF. 

 

 

SBF:s Fokusområden inför 2018  
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SBF:s arbete under 2017 

	

SBF Fokusområden 1 H 2018    Område         Anledning     Målsä ning 

 

Kravanalys   Ta fram en analys baserad på fakta  Den kravanalys vi har idag är inte upp- Kunna ha en komple  KA med  

    och olika faktorer på vad som  krävs  daterad sen 2011, SOK ställer även  väsentlig fakta för grund- 

    för våra utövare/landslagsboxare för  krav på a  den sak förnyas för a  SBF  förutsä ning och utveckling  

    a  kunna nå världens elit.   ska förnyas för a  SBF ska beviljas SOK främst av våra elitutövare.  

         stöd och medel (pengar) för 2018. 

Marknadsföring   Kräver kompetens, här gäller det a  ha  Det finns okunskap om boxning,   Informera och lära svenska  

    en målgruppsanpassad– och   otydlig posi on på marknaden   folket om  boxningens fördelar  

    kommunika onsplan.   (inom sport/kampsporter) i Sverige, som en enormt bra träningsform,  

         sporten förknippas med misshandel  skapa förtroende och tydlighet  

         och oseriös/kriminell verksamhet.   om vad sporten innebär och vilka 

              värderingar dessa idro sutövare  

              står för , skapa profilering av  

              boxare som seriösa och mål- 

              medvetna utövare som strävar 

              e er mot a  vinna en OS-medalj 

              för Sverige. 

Marknadsföringsmaterial   För a  rekrytera nya, och behålla våra  Framgår som en ac on i vårt   Ta fram informa on/MF folder 

    utövare, ledare och funk oner.  Värdegrundsarbete, förbundet ska  som all d kan användas som en/ 

         ta fram rä  material för a  underlä a  samma kommunika on mot 

         för klubbarna a  rekrytera och behålla  marknaden (Sverige), sprida våra

         sina medlemmar.   USPAR och värdeord 

              (värdegrund) ll hela Sverige 

Öka informa onsspridning om  Möjlighet för klubbar a  med dessa  1. Många föreningar saknar medel  Alla klubbar ska få möjlighet a   

Idro sly et   medel utbilda ledare och   för a  kunna utbilda sina ledare   utbilda sig, våra klubbar ska bli  

    konsolidera sina (ekonomiska resurser)  2. Vi saknar kompetenta ledare   självgående och ta ini a v ll 

    verksamheter.    på alla nivåer bland våra    för a  söka resurser ll  

         föreningar/klubbar.    utbildningar samt utveckling av 

              egna föreningar. 

Öka kvalitén på våra   Kompetensinventering, ökad kompetens  Vi behöver skapa en a rak vare  Vi ska ha en och samma  

utbildningar och utbildare  och utveckling av våra ledare  pla orm och en röd tråd för a   utbildningsmaterial för alla steg 

         få flera ledare som finner och   (1-4) som ska vara uppdaterad för 

         upplever sporten som utvecklande, våra utbildare, samt uppdaterad  

         både individuellt och som sport i Sverige. enligt AIBAs regelverk.  

    

Implementera en   Utbildningar, samt medicinskt underlag  Den saknas idag, vi behöver även ha  Ha en läkaransvarig som ansvarar 

läkarverksamhet i SBF  och kontroller för utövarnas säkerhet  underlag och kunskap för a  kunna  för u agning ll de stora na on- 

    inom SBF.    Leva upp ll KSD:s krav och utmaningar. ella och SBFs tävlingar. Vi ska  

              även ta fram utbildningsmaterial  

              och genomföra 2 utbildnings- 

              llfällen per år. 

SBF:s Fokusområden inför 2018  
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SBF:s arbete under 2017 

	

Nigel Davies 

I februari 2017 anslöt Nigel Davies ll Svenska Boxningsförbundet för a  ta 

sig an rollen som ny Performance Director för våra landslag, samt ansvara 

för utvecklingen av våra ledare runt om i landet. Förutom a  llsammans 

med våra landslag representera Sverige på den interna onella arenan, har 

Nigel även gjort mycket för svensk boxning. För första gången i Svensk Box-

nings historia genomförde exempelvis Nigel en ”roadshow” runtom i Sve-

rige där han fick llfälle a  besöka våra olika klubbar och föreningar.  

Denna roadshow innebar a  Nigel fick möjlighet a  träffa våra boxare, 

tränare och även kartlägga dagsläget för hur boxningen i Sverige ser ut idag. 

Nigel har även hunnit med a  delta i fyra europeiska mästerskap; EM för 

herrar, EU-mästerskap för damer, UEM för våra herrar och JEM för herrar-

na. Nigel har varit med våra landslagstrupper vid flera interna onella sam-

manhang som Strandja i Bulgarien, Feliks Stamm i Polen, träningsläger för 

seniorer i Tyskland och Frankrike, Silesian i Polen, samt Tammer turnaus i 

Finland. Nigel kommer a  fortsä a si  arbete hos SBF under första kvarta-

let av 2018, för a  sedan lämna över stafe pinnen ll vår nya sport– och 

utvecklingsansvarig. Vi på SBF tackar Nigel för allt hans arbete, och för hans 

bidrag ll svensk boxning.  

Under denna resa (uppdelade på flera llfällen) hann Nigel besöka 

följande städer: 

 

 

  Stockholm      Göteborg 

  Kris nehamn       Morgongåva 

  Uppsala       Västerås 

  Borlänge      Gävle 

  Malmö        Höllviken 

  Sölvesborg      Hallstahammar 

  Eskilstuna      Köping 

  Skelle eå       Umeå  

  Tidaholm      Sundsvall 
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SBF:s arbete under 2017 

	

Den svenska modellen  

Under 2017 har vi tagit fram vad vi inom SBF kallar för den ”Svenska modellen”. Den svenska modellen är en beskrivning av hur SBF ordnar sin 

verksamhet, och hur vi vill a  våra ak va inom verksamheten (från våra boxare och tränare, ll domare och läkare) på bästa sä  ska utvecklas mot 

a  bli så bra som möjligt inom si  specifika skrå. 

Med hjälp av denna modell, som bygger på a  skapa utvecklingsmöjligheter för våra boxare, ledare, domare och läkare a  på alla nivåer, anser vi 

a  vi kan skapa bä re struktur, och tydligare riktlinjer för våra ak vas utveckling. Med hjälp av denna modell anser vi också a  vi som verksamhet 

blir mer transparenta gentemot RF, samt gentemot de som vill få en inblick och större förståelse för svensk boxning. Vi har dessutom skapat en 

utvecklingstrappa för såväl våra boxare som tränare, domare och läkare, för a  på e  så tydligt sä  som möjligt visa på hur vi som förbund arbetar 

med funk onsutveckling (nedan finner ni e  utdrag ur vår svenska modell). 
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SBF:s arbete under 2017 

	

Med hjälp av företaget Qeep påbörjade SBF e  omfa ande värdegrundsarbete den 1:a september 2017. Mellan 1:a september ll och med 31:a oktober 

åkte förbundet från Nord ll Syd för a  på totalt sex olika platser möta flertalet av våra föreningar. Genom olika workshops, och diskussioner fick vi med 

hjälp av representanter från verksamheten fram material för a  kunna konstruera en värdegrund för svensk boxning. De a omfa ade arbete är något som 

aldrig digare gjorts—från något na onellt idro sförbund. Tanken bakom de a gedigna arbete var a  vi genom a  engagera våra föreningar sam digt 

skapade en bra förutsä ning för vår verksamhet a  ta ll sig en värdegrund som vi skapat llsammans. På de a sä  har vi alltså, med hjälp av boxningss-

verige, lyckats skapa e  underlag för hur, och på vilket sä  vi ska bedriva vår verksamhet.  

Vårt arbete med svensk boxnings värdegrund startade den 23:e september 2017. 

 

I följande städer anordnades våra värdegrundsträffar: 

23 september—Borlänge 

 

24 september—Göteborg 

 

21 oktober—Umeå 

 

22 oktober—Norrköping 

 

28 oktober—Malmö 

 

29 oktober—Växjö  

 

E er dessa möten gjorde vi i samråd med Qeep en sammanställning av materialet som vi llsammans med föreningarna 

skapade under ovanstående möten. Med hjälp av vår egna verksamhet, samt Qeep, har vi nu lyckats ta fram en värdegrund 

som främst bygger på våra ledord; Respekt, Jämlikhet & Jämställdhet, Gemenskap & Samarbete, samt Glädje! 

Vad som framkom i och med de a arbete var a  verksamheten lägger största vikt på följande ledord: 

Respekt, Jämställdhet & Jämlikhet, Samarbete & Gemenskap, samt Glädje .Dessa ledord kom a  bli grunden för hur vi arbetat vidare med framtagningen av 

värdegrunden. Förutom a  med verksamhetens hjälp skapa de a underlag har vi även tagit fram en ”Code of Conduct” - e  underlag för a  konkre sera 

uppföringsbeteende inom svensk boxnings olika funk oner. Med hjälp av dessa två processarbeten hoppas vi på a  kunna skapa en grundförutsä ning för 

a  etablera ”Boxning för alla—från nybörjare ll världsklass” som belyser vikten av inkludering och lika värde. Alla ska vara välkomna i svensk boxning! 

Svensk boxnings värdegrund 
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SBF:s arbete under 2017 

	

Ny  CRM‐system och ny hemsida 

Under hösten påbörjade SBF även framtagningen av e  ny  CRM-system som ska ersä a vårt existerade TA-system. Vi anser a  vår hemsida, samt nuva-

rande system är något förlegat, och bör därför  uppdateras. På de a sä  hoppas vi a  kunna förenkla användningen av vårt system, samt utveckla nya 

kanaler för a  nå ut ll verksamheten. Med hjälp av företaget Headlight har arbetet med en ny hemsida nu avslutats, och vår nya hemsida lanserades 4 

april 2018. Vi kommer även som en förlängning av de a arbete sträva mot a  marknadsföra oss bä re på sociala medier. 

I dagsläget är vi inom SBF ak va på vår Facebook-sida, men vi hoppas på a  kunna få en bä re spridning av svensk boxning, samt a  vi kommer nå ut ll 

verksamheten och övriga Sverige på e  bä re sä . Vi vill gärna kunna digitalisera registrering, och hantering av alla våra boxare, domare, tävlingar, läkare 

samt läkarundersökningar. Systemet ska kunna, beroende på antalet deltagande i olika tävlingar, och resultat per tävling, utdela poäng ll varje boxare 

och därmed skapa en ranking för aktuella boxare. De a arbete kommer vi a  fortsä a med under 2018. 

Centralisering 

Vi har under året påbörjat vårt arbetet med a  skapa e  centraliseringscenter för svensk boxning. Vår målbild är a  vi under 2018 ska kunna inrä a e  

elitcenter där vi ska ha möjlighet a  utveckla våra svenska boxare. De a elitcenter ska ligga i Stockholm, och vara lä llgängligt för alla våra svenska box-

are. Tanken är a  de a center ska fungera som en central samlingspunkt där det ska vara möjligt a  genomföra na onella samlingar, träningsläger och 

interna onella tävlingar. Vi hoppas på a  kunna erbjuda boxningssverige e  center som enbart riktar sig ll, och som enbart är framtaget för boxning. Vi 

tror också a  vi som na on med hjälp av de a center kommer a  framstå som en mer avancerad boxningsna on, som på sikt också kommer kunna locka 

interna onella klubbar och boxare a  besöka oss. Det kommer dessutom a  gynna oss rent ekonomiskt då vi får möjlighet  a  bjuda in ll interna onella 

träffar och samlingar, istället för a  skicka iväg våra boxare på olika resor.   

EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR KAN UPPKOMMA! 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Ekonomi—2018 

	

 

Samtliga kostnader personal: 

Jan   Feb   Mars  April  Maj  Juni   

187 990  187 990   189 510   189 510  162 260  162 260  

Juli  Augus   September Oktober  November December  Totala kostnader: 

162 260  162 260   162 260   162 260   162 260  162 260    2 053 080 SEK 

 

Administra va kostnader (12 månader): 

IT Arbetsplatser    29 760   

Hyra     244 800 

Mobiler     38 352 

TA System     78 000 

Ekonomi RF    144 000 

Hemsidan     48 000        Totala kostnader: 

Fora Försäkringar   60 000        642 912 SEK   

 

Rörliga kostnader (12 månader):   

Milersä ningar    48 000 

Bilhyra      30 000 

Dagsarvode (landslagstränare, domare)  360 000 

Tryck-kostnader     135 000 

Kontorsmaterial    30 000 

Profilkläder, idro s material  48 000 

Resor (flyg, tåg, buss, taxi)  324 000 

Boende     120 000 

Styrelse planeringsmöte   60 000 

Representa oner   18 000       Totala kostnader: 

Årsmöte     80 000       1 253 000 SEK 

     

 

   

Kostnadsbudget 2018 
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SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 

Ekonomi—2018 

	

 

Landslaget/Föreningar 

Senior herr (resor, boende, tävlingar)  431 900     SBF kostnad totalt: 

Ungdom/junior herr (resor, boende, tävlingar)  748 704     1 991 156 SEK   

Senior damer (resor, boende, tävlingar)  604 800     50% finansiering av klubbar: 

Ungdom/junior (resor, boende, tävlingar)  205 752      995 578 SEK 

 

Tränararvode      177 408 

Läger SBF     210 000 

Domarutbildningar     36 000 

Träningsutbildningar     30 000 

Läkare/utbildningar (2 gr år)   73 600 

Tävlingsledarutbildningar     9 000 

Domarstödet (turneringar/mästerskap)  60 000     Totala kostnader: 596 008 

 

Hyra      282 000 

Marknadsföring     170 000 

Investering        400 000     Totala kostnader: 852 000 

 

SBF:s kostnader totalt:    7 388 156 

SBF:s kostnader—klubbarnas finansiering totalt: 6 392 578 

    

SF‐stöd (bidrag från RF)     2 904 000 

Idro sly   

 Förbundsstöd      1 699 000 

 Föreningsstöd       1 132 000  

Landslagsstöd        550 000 

S mulansstöd       1 060 000 

 Landslagsstöd projekt (Team Tokyo)   200 000 

 Landslagsstöd projekt (Sportkoordinator)   350 000 

 Jämställdhet/Idro en Vill (Boxning för alla)   310 000 

 Etableringsstöd/inkludering  

 (Centralisering och inkludering av ensamkommande) 200 000   Total: 7 345 000 

            

   

Kostnadsbudget 2018 
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Svenska Boxningsförbundet
Org.nr. 802000-4183

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2015-07-01
Not 2017-12-31 2016-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 577 181 1 529 695
Offentligrättsliga bidrag 2 5 361 300 7 261 500
Gåvor/övriga bidrag 300 000 1 249 000
Medlemsavgifter 375 470 454 275

6 613 951 10 494 470

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader 3 -4 309 192 -7 233 135
Övriga externa kostnader 4 -826 245 -1 099 783
Personalkostnader 5 -1 639 844 -2 085 419
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -12 031 -17 419

-6 787 312 -10 435 756

Rörelseresultat -173 361 58 714

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 403
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 518 0

-1 507 403

Resultat efter finansiella poster -174 868 59 117

Årets resultat -174 868 59 117
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Svenska Boxningsförbundet
Org.nr. 802000-4183

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 28 637 17 419

28 637 17 419

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 630 11 630

11 630 11 630

Summa anläggningstillgångar 40 267 29 049

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 37 101 37 101

37 101 37 101

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 258 064 74 754
Aktuell skattefordran 9 082 0
Övriga fordringar 88 140 103 089
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 134 400 89 981

489 686 267 824

Kassa och bank 1 993 211 2 350 708

Summa omsättningstillgångar 2 519 998 2 655 633

SUMMA TILLGÅNGAR 2 560 265 2 684 682
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Svenska Boxningsförbundet
Org.nr. 802000-4183

BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7

Bundet eget kapital
Balanserat resultat 1 976 647 1 917 529

1 976 647 1 917 529

Årets resultat -174 868 59 117
Summa eget kapital 1 801 779 1 976 646

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 447 050 98 258
Aktuell skatteskuld 0 7 404
Övriga skulder 76 470 45 537
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 234 966 556 837
Summa kortfristiga skulder 758 486 708 036

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 560 265 2 684 682

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Svenska Boxningsförbundet
Org.nr. 802000-4183

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen, relevanta delar av årsredovisningslagen samt god 
redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning 2017 2015/2016

Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag
Kursavgifter 352 085 248 202
Licenser 57 325 271 200
Sponsorer 10 000 124 081
Startavgifter 66 400 105 800
Deltagaravgifter 66 010 763 904
Övriga intäkter 25 361 16 509

577 181 1 529 696

Not 2 Bidrag 2017 2015/2016

RF, ordinarie 2 760 000 5 904 500
RF, ändamålsbestämda 2 601 300 1 357 000

5 361 300 7 261 500

Not 3 Rörelsens kostnader 2017 2015/2016

BOXARE
Resor, kost och logi 2 042 353 4 146 073
Material, medaljer, priser 84 911 227 716
Övriga kostnader 1 062 928 1 584 819
STYRELSE OCH KANSLI
Resor, kost och logi 245 291 320 884
Övriga kostnader 92 617 179 640
UTBILDNING
Resor, kost och logi 318 407 437 565
Övriga kostnader 462 685 336 438

4 309 192 7 233 135

Not 4 Övriga externa kostnader 2017 2015/2016

Redovisningstjänster 134 349 153 854
Lokalkostnader 278 996 287 273
Kontorsmaterial och trycksaker 223 812 289 000
Tele och post 142 117 200 636
Övriga kostnader 46 971 169 020

826 245 1 099 783
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Svenska Boxningsförbundet
Org.nr. 802000-4183

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 5 Personal 2017 2015/2016

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen 
betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde 75 626 175 538
Inköp 23 248 0
Försäljningar/utrangeringar 0 -99 912
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 874 75 626
Ingående avskrivningar -58 207 -140 700
Försäljningar/utrangeringar 0 99 912
Årets avskrivningar -12 031 -17 419
Utgående ackumulerade avskrivningar -70 238 -58 207
Utgående redovisat värde 28 636 17 419

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år

Not 7 Eget kapital

Balanserat
resultat

Årets resultat

Belopp vid årets ingång 1 917 529 59 117
Resultatdispostion enligt beslut av
stämman:
Överföring till balanserat resultat 59 117 -59 117
Årets förlust -174 868
Belopp vid årets utgång 1 976 646 -174 868
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i Svenska Boxningsförbundet

Org.nr. 802000-4183

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Boxningsförbundet för år 2017.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta

en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen

enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi

följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att

årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan

information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter

eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är

relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra

ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i

styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december

2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för

föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Svenska Boxningsförbundet för år 2017. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har 

utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Uttalande 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Thomas Häggkvist 

Av SBF utsedd revisor 
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