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Kära Boxningsvänner,

Ett år präglat av utmaningar – men också glädje
När jag sätter mig ner för att skriva dessa ord till 
Er alla boxningsvänner är det i början av mars. 
Nutiden har helt överskuggats av Rysslands 
avskyvärda invasion av Ukraina. Men detta är 
ingenting jag egentligen ska skriva om i denna 
verksamhetsberättelse, som sträcker sig från årets 
början 2021 till december 2021,
Men låt mig ändå understryka att SBF fördömer 
denna avskyvärda ryska handling, Ni kan följa våra 
olika insatser för Ukraina och emot Ryssland på vår 
hemsida och sociala medier. Undertecknad är djupt 
engagerad nationellt och på den internationella 
boxningsscenen för att få till kraftfulla förändringar 
där demokrati och full transparens står i fokus. 
I skrivandets stund är mina och våra tankar hos våra 
medmänniskor i Ukraina!

Nu till en annan verklighet. Svensk boxnings 
verklighet under 2021. Fortfarande starkt präglat 
av pandemin. Men ändå ett år fyllt av tävlingar 
nationellt och internationellt. Jag tackar självklart er 
alla som röstade på mig i ordförandevalet i maj 2021. 
Den tydliga majoritet som gavs mig visar också på att 
svensk boxning vill ha demokrati, tydlighet och full

Det har varit och är en fortsatt hård kamp för att klara 
verksamheten. De återstartspengar SBF tilldelats 
av RF kommer att användas klokt för att få svensk 
boxning tillbaka på fötter igen.
Ännu har vi inte sett slutet på pandemins obehagliga 
effekter. Först under 2022 lär vi fullt ut kunna dra 
slutsatser kring pandemins skadeverkningar! Men 
stor eloge till ER alla för er fantastiska kamp och 
imponerande insatser. Vi bjöd redan under 2021 in 
till en ordförandekonferens där vi tillsammans skulle 
dra upp riktlinjer för framtiden
 – och göra det tillsammans. Men pandemin slog 
till igen. Men när ni läser detta har vi haft första 
ordförandekonferensen i Stockholm och även en del 
olika distriktskonferenser har hållits. Likaså har vi 
projektanställt en Återstartssamordnare som aktivt 
kommer att arbeta för att hjälpa klubbar, föreningar 
och distrikt.
Alla föreningar har dessutom rätt och möjlighet att 
bland annat få 10 000 kronor i finansiellt direktstöd! 
Vi i SBF:s styrelse med ett starkt och hårt arbetande 
kansli sätter alltid ni föreningar, klubbar och distrikt 
i fokus!

transparens. Det enda som gäller är att vi 
tillsammans ska jobba för boxningens bästa med 
tydliga mål och med en tydlig strategi.

Demokrati och transparens!
Så länge undertecknad har ert förtroende 
kommer jag och styrelsen att intensivt verka för 
demokrati, tydlighet och transparens. Detta kan 
inte nog många gånger understrykas. Vi behöver 
organisera svensk boxning så vi får kraftfulla och 
engagerade distrikt och klubbar över hela landet. 
Satsningen på diplomboxningen under den kapabla 
Diplomkommitténs ledning utgör ett startskott 
för vårt fortsatta arbete med att få fungerande 
verksamhet i alla våra distrikt. Detta är en utmaning, 
men vi anser att det enbart är tillsammans som vi 
kan göra framsteg och nå framgångar. Det är enbart 
genom samsyn som vi kan utvecklas positivt över tid.

RF visar oss förtroende
Riksidrottsförbundet har visat stort förtroende för 
vår verksamhet under de svåra pandemi-åren där ni 
föreningsledare över hela landet tillsammans med 
Svenska Boxningsförbundet enträget arbetat för att 
bibehålla verksamhet. Ni alla föreningar och klubbar 
har varit fantastiska i ert utmanande arbete att 
bibehålla verksamhet och få medlemmarna att finna 
meningsfulla aktiviteter. Alla har lidit förluster i form 
av pengar, färre medlemmar och färre ledare.

FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
HAR ORDET
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Stort engagemang och framgångar
Trots stora utmaningar i form av pandemin lyckades 
SBF arrangera två landskamper. 
I Malmö mötte vi Danmark i en fantastiskt 
spännande, välarrangerad och in i det sista 
spännande kamp. Ett stort tack till Sydsvenska 
Boxningsförbundet och Malmö BK. Landskampen, 
som eldsjälen Tomas Magui och BK Ringen, stod för 
i Jönköping blev en stor succé och en nervkittlande 
historia. Inte när det gäller matcherna, Sverige vann 
en förkrossande seger, men att få ihop motståndet. 
Tilltänkta länder fick avboka pga. pandemin. Men till 
slut stod ett mixat lag från flera nationer (Lettland, 
Tyskland och Finland) redo att möta vårt landslag 
under succéartade former. Sverige förlorade inte en 
match! Så när det gäller landskamper under året blev 
det 1 Vinst och 1 Förlust

OS- en höjdpunkt under året
OS i Tokyo- ett år försenat, men så efterlängtat. 
Sverige lyckades få två boxare kvalificerade till OS 
efter kanske det hårdaste och svåraste OS-kvalet vi 
har, nämligen Europa-kvalet, som gick i Paris.
I Paris hade vi fem boxare som kämpade om OS-
platserna – Agnes Alexiusson, Adam Chartoi, Love 
Holgersson, Stephanie Thour och Liridon Nuha.
Tillsammans med Lennart Bernström, Ulf Persson, 
Viktor Shynul och cutman Carlos Bermudez var 
Sverige på väg att göra ett nästan ofattbart bra OS-
kval. Med lite flax hade vi kunnat ha fyra boxare på 
OS- nu blev det Agnes Alexiusson och Adam Chartoi. 

Tänk, dessa två toppboxare utsågs en gång i tiden 
som bästa boxare på Diplom-SM – dessutom på 
samma SM- om jag minns rätt.
Förberedelserna hade varit minutiösa. Vår 
Lennart Bernström lade ner större delen av sitt 
dåvarande vakna liv på att få boxarna att prestera 
på topp vid OS-kvalet. Tillsammans med boxarnas 
hemmatränare hade boxarna också kommit i 
toppform.
Att komma till OS är stort – oerhört stort. Nu var det 
värsta pandemi-tider och det blev ett OS i en bubbla. 
Men jag är övertygad om att Agnes och Adam aldrig 
kommer att glömma denna upplevelse.

Lennart Bernström slog ett nytt rekord- detta blev 
hans fjärde OS och Ulf Persson fick göra sitt första 
OS.
Jag vet att både Agnes och Adam var besvikna över 
förlusterna i deras första OS-match. Men båda 
deltog i OS – en bragd bara det.
Det kommer förhoppningsvis fler OS.
Tack alla ni boxare och ledare som visade att Sverige 
hör hemma på världskartan i boxning!

Medaljer på Junior EM
Vid damernas junior EM i Montenegro nådde vi stora 
framgångar. Zehra Milli och Lucin Seropian tog båda 
brons. Mycket imponerande! Ett stort grattis till 
Zehra och Lucin samt hela teamet!

Svenska Mästerskapen en succé
Diplom SM arrangerades av Morgongåva BK på ett 
fantastiskt sätt med så härligt engagerade boxare 
och ledare. Tack alla och tack Morgongåva.

NBK Akilles stod som medarrangör till årets SM för 
ungdomar, juniorer och seniorer.
Undertecknad vill framföra ett stort och hjärtligt tack 
för en härlig, inspirerande och förnämligt genomförd 
tävling. Så här ska ett SM se ut. Det var fest och det 
var glädje!
På annan plats kan ni läsa om våra sportsliga 
aktiviteter.

Ett stort tack
Under detta svåra år har Ni alla – ingen nämnd och 
ingen glömd- på olika sätt arbetat i hård motvind för 
att få svensk boxning att klara sig och gå vidare.
Men jag vill rikta ett stort tack till hela styrelsen 
som arbetat föredömligt tillsammans och med goda 
diskussioner och gemensamma mål. Styrelsen 
har visat sig ha en utmärkt sammansättning när 
det gäller gender, ålder och etnicitet. Styrelsen 
är unik med att för första gången ha en jämlik 
könsfördelning mellan ledamöter och suppleanter 
i styrelsen. Vi har inte haft en sådan genomsnittligt 
ung styrelse på länge – om någonsin.
Jag vill rikta ett stort och varmt tack till kansliet som 
får arbeta oerhört hårt med alla direktiv gällande 
pandemin. 

RF har oerhört hårda redovisningsregler avseende 
bidrag och återrapporteringen har blivit svårare och 
byråkratin har ökat på ett näst intill oacceptabelt 
sätt. Undertecknad utsågs av RF att arbeta i en 
Politisk påverkansgrupp inför valet 2022. Det har 
varit mycket hårt arbete. Ordförandekonferenserna 
har avlöst varandra och där specialidrottsförbunden 
arbetat gemensamt för att få RF att bland annat 
förstå att byråkratin drabbar alla våra förbund 
alldeles för hårt.

Arbetet som ordförande har präglats av hårt och 
intressant arbete.
Jag tackar Er alla för att jag får arbeta för Er och 
svensk boxning!

Per-Axel ``PAX´ ´Sjöholm
Ordförande Svenska Boxningsförbundet
Medlem i EUBC Coaches Comission
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Styrelse och närvaro   

Styrelsen har sedan årsmötet 2021 genomfört 10 
möten och haft följande sammansättning:

Per-Axel Sjöholm, ordförande (10)
Susanne Kärrlander, vice ordförande (6)
Karin Mattsson, ledamot (9)
Nader Kiswani, ledamot (8)
Cherida Town, ledamot (10)
Pelle Löfving, ledamot (7) 
Jimmy Björketidt ledamot (9) 
Linus Gustafsson, suppleant (9) 
Milica Avramovic, suppleant (9) 

Följande personal har medverkat vid styrelsemöten:

Patrick Wheeler, verksamhetschef (10) 
Patrik Bengtsson, förbundskoordinator (10)
Lennart Bernström, tillförordnad sportchef (1)
Jenny Häggblom, återstartsamordnare (2)

Övriga medverkande vid styrelsemöten:

Jean Altun, ordförande i valberedningen (2) 
Anna Alexiusson ledamot i valberedningen (1)

Kansli och kommittéernas sammansättning

Personal (kansli)
Patrick Wheeler Verksamhetschef (100%)
Patrik Bengtsson-Förbundskoordinator (100%)
Lennart Bernström-t f Sportchef (50%, visstid 21-
10-01 fram till 21-12-31)

Sportkommittén (avvecklad 21-08-24)
Majid Jelili (ordförande)

Klas Sandberg 

Sportråd (instiftat 21-08-24)
Klas Sandberg (ordförande)
Lennart Bernström  
(headcoach)
Mikael Broman (headcoach
Lina Skoghagen (headcoach)
Per Axel Sjöholm  
(förbundsordförande SBF)
Karin Mattsson (ledamot SBF)

Domarkommittén 
Leif Frimanson (ordförande) fram till 21-05-09
Dorian Butar (internationellt från 21-08-24)
Anders Andersson (från den 21-10-26)
Jimmy Björketidt (från den 21-10-26)
Per Engström (från den 21-10-26) 
Mikael Höök (från den 21-10-26)
Anne Merete Mellemsaether (från den 21-10-26)
Mika Moisio (från den 21-10-26)
Stefan Nordin (från den 21-10-26)
Tom Svenonius (från den 21-10-26)
Cem Önal (från den 21-10-26) 

Läkarkommittéen 
Robert Ludwig (ordförande) 
Jamaldin Jaff (från 21-08-24)
Juliana Söderström (från 21-08-24)

Diplomkommittéen 
Kermith Fredriksson (ordförande)
Johan Hedengran
Niklas Valtonen

STYRELSE, KANSLI OCH KOMMITTÉER

På bilden saknas Vice ordförande Susanne Kärrlander och 
ledamot Pelle Löfving
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Valberedning
Jean Altun (ordförande)
Anna Alexiusson
Jan Ottosson

Revisorer 
Revisor: Peter Ek (aukt.) Grant Thornton Sweden AB
Revisorssuppleant: Thomas Häggkvist 
Lekmannarevisor: Mikael Broman

Disciplinnämnd
John Brikell (ordförande)
Tommy Torstenson (ledamot)
Anne Merete Mellemsaether (ledamot)
Göran Andersson (suppleant)
Mosa Sayed (suppleant)

Internationella representanter
Susanne Kärrlander IBA Women’s Committee 
(ledamot) 
Susanne Kärrlander EUBC Committee Member 
(ledamot)
Susanne Kärrlander EUBC Women's Commission 
(ordförande)
Per-Axel Sjöholm EUBC Coaches Commission 
(ledamot)
Patrick Wheeler EUBC Youth Commission (ledamot)

Internationell representation

IBA Women's Committee
2021-04-20 IBA Women's Committee meeting i  
Kielce, Polen
2021-05-10 IBA Women's Committee virtual meeting
2021-07-04 IBA Women's Committee virtual meeting
2021-08-22 IBA Women's Committee virtual meeting
2021-12-19 IBA Women's Committee virtual meeting

EUBC Executive Board
2021-05-22 EUBC Executive boardmeeting
2021-07-19 EUBC Executive boardmeeting
2021-08-12 EUBC Virtual Extra Congress
2021-09-27 EUBC Executive boardmeeting
2021-12-20 EUBC Executive boardmeeting

Technical Delegate uppdrag 2021
2021-02-20-2021-02-28 Technical Delegate för 
Strandja i Bulgarien
2021-02-28-2021-03-07 Technical Delegate för 
Boxam Elite Dam och Herr i Spanien
2021-05-18-2021-05-24 Technical Delegate för 
Montenegro Cup i Budva
2021-06-14-2021-06-25 Technical Delegate Deputy 
för EUBC U22 Championships i Italien
2021-10-13-2021-10-24 Technical Delegate för 
EUBC Youth Championships i Montenegro
2021-11-22-2021-11-28 Technical Delegate för 
Boxam Youth och Junior Spanien 

Genom Susanne Kärrlander.

EUBC Coaches Commisson
Inga möten ägde rum under 2021

Genom Per-Axel Sjöholm. 

EUBC Youth Commission
Inga möten ägde rum under 2021

Genom Patrick Wheeler.
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Svenska Boxningsförbundet har under år 2021 
godkänt 14 nya föreningar som medlemmar 
och 17 föreningar har utträtt under 2021, dessa 
kommer dock att verkställas under 2022. Svenska 
Boxningsförbundet består i slutet av 2021 av 
190 medlemsföreningar och omfattar ca 27 000 
personer. Bedömningen är att antalet föreningar 
anslutna till SBF är stabilt och svagt ökande. 
Detta gäller också antalet utfärdade licenser och 
beviljade tävlingstillstånd, efter det att pandemins 
restriktioner på verksamheten släppts upp. Det ska 
dock bli intressant att se de effekter som pandemin 
har haft på rörelsen, om det innebär ett minskat antal 
föreningar över en längre period och ett minskat 
medlemsantal. Det kan vi nog inte utläsa förrän 
under 2022 och 2023.

Licensadministration under 2021 har skötts av 
Åke Johansson. 
Ungdom har under året utgjorts av ålderskategorin 
05–06
Junior har under året utgjorts av ålderskategorin 
03–04
Senior har under året utgjorts av ålderskategorin 
02–81

Antal beviljade licenser under 2021: 588 st.
Varav nya licenser: 322 st.
Antal föreningar med minst en tecknad 
tävlingslicens: 97 st. 

Antal kvinnor med licens under året: 89 st.
Antal män med licens under året: 499 st.

Antal godkända tävlingstillstånd under 2021: 56 st. 
Antal genomförda tävlingar under 2021: 51 st.

Varav diplomtävlingar: 33 st.
Kombinerade match- och diplomtävlingar: 13 st. 
Varav matchboxningstävling: 10 st.

Under 2021 så har kommunikationen med 
Kampsportsdelegationen (KSD) varit mer intensiv än 
tidigare år. 

De två frågor som har behövt redas ut är dels frågan 
om ålder för deltagande vid Diplom-SM, som efter ett 
stort engagemang från rörelsen, till slut klargjordes 
och nu kommer att leda till ett förtydligande i 
regelverket för Diplomboxning som vi har tillstånd 
för. 

Den andra frågan har gällt ändringen av viktklasser 
i det regelverk för olympisk boxning som vi 
använder oss av. Denna ändring kommunicerades 
från internationellt håll under 2021 och ansöktes 
om i våra regelverk. Ändringen godkändes av 
kampsportsdelegationen och från och med SM 2021 
gäller de nya viktklasserna för olympisk boxning 
även i Sverige. Kommunikationen med KSD är god 
och SBF kommer att fortsätta arbetet för att kunna 
underlätta för boxning i Sverige genom att arbeta för 
vissa ändringar i regelverken. 

FÖRBUNDSINFORMATION
KAMPSPORTS-
DELEGATIONEN
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Under Riksidrottsmötet 2021 förärades två 
boxningsledare med Riksidrottsförbundets högsta 
utmärkelse, RF:s förtjänsttecken i guld. 
Utmärkelsen tilldelas ledare som verkat inom 
idrottsrörelsen under lång tid och på flera nivåer. 
Utmärkelsen tilldelas 100 personer vartannat år 
så det är en utvald skara att tillhöra. Mottagare av 
utmärkelsen var Bertil Bredin, BK Älgen i Östersund 
och Patrick Wheeler, tidigare ordförande i SBF och 
numera SBF:s verksamhetschef.

Bertil Bredin nominerades av RF/SISU Jämtland-
Härjedalen för sitt långa och oförtrytliga arbete 
för boxningen, både på klubbnivå, regionalt och 
nationellt. 
Patrick Wheeler nominerades av SBF:s styrelse/
Ordförande för sitt långa arbete inom SBF:s 
organisation, såväl nationellt som regionalt och på 
klubbnivå. 

Stort Grattis till våra välförtjänta pristagare!

IdrottsAlliansens vision är att skapa ett lotteri där 100 
procent av överskottet går direkt tillbaka till idrotten. 
Idrottsalliansen är en ideell förening, stiftad av ett 
antal specialidrottsförbund och alliansföreningar. 
SBF är ett av de 27 av specialidrottsförbunden, 
som tillsammans representerar de cirka 5 000 
föreningar med över 900 000 medlemmar. 
IdrottsAlliansen är tillståndshavare för lotteri och 
tanken är att kunna erbjuda medlemmarna spel- och 
lotteriprodukter. Överskottet ska oavkortat gå till 
den egna verksamheten. Arbetet med att få fram 
förutsättningar för IdrottsAlliansen pågår.

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN IDROTTSALLIANSEN 
IDROTTENS EGET  
LOTTERI
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I över ett decennium har Riksidrottsförbundet och 
Svenska Spel haft ett nära samarbete och sedan 
2017 drivs ett antal gemensamma projekt. Genom 
RF har specialförbunden som omfattar SBF ett 
samarbetsavtal, så kallat SF-avtal. Avtalet som 
var gällande under 2021 fick ett tillägg på grund av 
rådande samhällskris med ett stöd från Svenska 
Spel, året ut. Totalt har SBF fått 100 000 kronor under 
2021.
Tilläggsavtalet trädde i kraft den 1 juni 2020 och 
bestod av:
• Framåt för fler i rörelse, som har satt över 200 000  
   svenskar i rörelse de senaste åren. Består dels av    
   sponsringsavtal, dels av Framåtfonden.
• Matchfixningsavtal, för att bekämpa matchfixning  
   och skydda idrotten.
• Elitidrottsstipendiet, för att idrottare ska kunna  
   kombinera en elitsatsning med studier.
• SM-veckorna, för att synliggöra idrottsrörelsens  
   mångfald och samhällsnytta.

Samarbetet med Svenska Spel och det ekonomiska 
stödet till idrotten möjliggör insatser för att nå 
fler, stötta elitaktiva som studerar, motverka 
matchfixning och ge förutsättningar för föreningar 
och förbund att fortsätta utveckla sin verksamhet i 
linje med Strategi 2025.
Den svenska boxningsrörelsen drabbades hårt av 
Coronapandemin. Då kändes det bra att Svenska 
Spel och Riksidrottsförbundet förlängde samarbetet. 
På så sätt har man säkrat viktiga medel för svensk 
idrott där ibland boxningen. Samtidigt är det viktigt 
att arbeta med en långsiktig plan för att fortsätta att 
stärka vår idrott.

Svenska Boxningsförbundet har en del i idrottens 
miljöorganisation, Städa Sverige.  Städa Sverige har 
som syfte att bidra till ungdomsidrottens finansiering 
genom att organisera och erbjuda städprojekt i 
utomhusmiljöer. 

Städa Sverige ägs av 41 specialidrottsförbund, 
varav SBF är ett. Verksamheten möjliggörs genom 
samverkan mellan näringsliv och kommuner. Städa 
Sveriges uppdrag är att arrangera meningsfulla 
och lönsamma miljöstädningar som idrottsrörelsen 
kan utföra. Städa Sverige har i trettio år engagerat 
ungdomsidrotten i att städa olika delar av den 
svenska närmiljön. Mest välkänd är kampanjen 
med städning längs hela Sveriges vägar, som 
årligen omfattar 100 tals föreningar att plocka upp 
skräp. Ungdomarna utbildas inom miljö och städar 
tillsammans med sin förening. Efter utfört uppdrag 
får de en ersättning till klubbkassan.

SVENSKA SPEL STÄDA SVERIGE 
– IDROTTENS MILJÖORGANISATION
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Sedan den 1 januari 2021 är Svensk Antidoping 
en från RF och andra institutioner fristående 
organisation som drivs i stiftelseform. Detta sedan 
den nya Världsantidopingkoden, som uppdaterades 
under 2020, stipulerar att respektive nations 
antidopingorganisation skall vara fristående från 
nationella förbund och överbyggande organisationer. 
Antidopingarbetet nationellt har dock inte förändrats 
utan fortgår som tidigare med bland annat 
utbildningar och testverksamhet.
SBF arbetar mycket för att boxning ska vara en 
dopingfri idrott och förutsätter att även våra 
medlemsföreningar arbetar utefter denna 
ledstjärna. Det finns verktyg för att stötta i 
arbetet på föreningsnivå och individnivå. Mycket 
i antidopingarbetet handlar om information och 
utbildning gentemot aktiva och föreningar för att 
undvika felaktigheter, misstag och svara på de 
funderingar som finns samt att möjliggöra för de 
aktiva att själva kunna söka svar på sina frågor.
Ett av verktygen är det Antidopingprogram som SBF 
tagit fram och klargör ståndpunkt i dopingfrågor, 
där finns också mycket information och nyttiga 
länkar att använda om man själv vill läsa på om 
dopingförebyggande arbete. 

Dessutom så finns det från Svensk Antidopings sida 
två framtagna utbildningsmaterial – ett riktat till 
individer och ett mer riktat till föreningar. 
Materialet Ren Vinnare är en utbildnings-/
informationsplattform där man genomgår 7 korta 
moduler med frågor om antidopingarbete i syfte att 
utbilda aktiva om dopingens påverkan. I dagsläget 
har SBF 121 boxare, tränare och ledare som gått 
utbildningen Ren Vinnare. En siffra som vi hoppas 
stiger ännu mer framöver då utbildningen kommer 
att genomföras under våra landslagsläger. För de 

som redan har gått grundutbildningen finns en 
fortsättningsutbildning som ska genomgås.

Den andra utbildningen heter Vaccinera klubben och 
är en utbildningsprocess som genomförs i föreningen 
där man helt enkelt tar fram en handlingsplan för 
arbete med antidoping i föreningen. Processen görs 
via nätet och ni skickar sedan in ert arbete så får ni 
ett intyg på att klubben är vaccinerad mot doping. I 
dagsläget har SBF 39 medlemsföreningar med aktiva 
vaccinationer. 
En siffra som har sjunkit under pandemin. Här måste 
vi alla hjälpas åt att bli bättre, så att vi kan öka 
kunskapen om dessa frågor i föreningarna och hos 
våra aktiva. 

Vi uppmanar medlemsföreningar att vaccinera 
klubben och att aktiva boxare genomgår utbildningen 
Ren Vinnare – detta är för att höja kunskapsnivån 
inom detta viktiga ämnesområde, då en idrott fri från 
doping, fusk och orent spel är något som verkligen 
är värt att arbeta för. Utbildning och information 
är en nyckel för att kunna arbeta med frågor kring 
Antidoping.

ANTIDOPING/REN 
VINNARE 
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Herrseniorer

Genom att Covid -19 satt många käppar i hjulet för 
vår verksamhet detta år så inriktades nästan alla 
våra krafter på att försöka få några av våra bästa 
herrboxare till OS. Det lyckades till slut genom att 
Adam Chartoi mycket välförtjänt fick sin OS-biljett. 
Hela vårsäsongen satsades på att Adam och Liridon 
Nuha skulle lyckas ta sig till OS. Liridon var så nära 
som man bara kan bli. Hade han träffat med ett 
tydligt slag på den sista kvalmatchen på OS-kvalet i 
Paris till så hade OS-platsen varit hans.

Adam har för tillfället tagit en timeout från 
tävlingsboxande. Vi (eller jag?) hoppas på ett 
återseende i tävlingsringen. Du behövs där. Liridon 
har inte gett upp hoppet om att få deltaga på ett OS. 
Han satsar nu för fullt mot Paris.

Vi har en del unga lovande boxare som är på väg 
upp. Vi såg på SM i Norrköping att flera unga boxare 
tog SM titeln i flera klasser. Skall bli intressant att 
följa deras utveckling. Vår herr-topp är mycket 
tunn så det behövs verkligen fyllas på underifrån. 
Detta kan verkligen behövas för denna säsong har 
våra herrseniorer inte någon gång kommit upp på 
prispallen i någon av de internationella turneringar 
de har deltagit i.

Vi har genomfört två landskamper detta år. Först mot 
Danmark som vi förlorade emot och sedan blev det 
en mixad kamp i Jönköping mot boxare från Finland, 
Tyskland och Lettland. Dessa kamper vann vi. Det har 
inte varit något mästerskap utöver OS. Även Nordiska 
Mästerskapen blev inställt så det har varit ett ganska 
så tunt internationellt tävlingsår.  

Damsenior

Likt våra herrseniorer så har även våra damseniorer 
lidit av att pandemin har slagit så hårt mot vår 
tävlingsverksamhet detta år. Vi har dock satsat lite 
bredare på damerna än herrarna detta år. Det är fler 
damer som har tävlat på internationella turneringar. 

Vi fick också Agnes Alexiusson direktkvalad på OS-
kvalet i Paris där hon erövrade en bronsmedalj efter 
två matchvinster. Love Holgersson valde tidigt att 
inte tävla på några internationella turneringar innan 
OS kvalet p.g.a. risken att bli smittad av Covid – 19. 
Ett beslut vi i landslagsledningen helt stod bakom. 
Vi kan bara leka med tanken om Love hade tävlat 
internationellt så hade hon haft en mycket stor chans 

att få rankingpoäng som sedan hade räckt till en OS 
plats. Förutom Agnes bronsmedalj på OS kvalet så 
har vi brons av Malena Hede i Usti Nad Labem och av 
Tove Lundberg i Silesian Woman Box Cup. Damerna 
deltog även i landskamperna som har genomförts. 
Två damer var med i truppen mot Danmark och tre 
damer var med i landskapen i Jönköping mot Lettland 
och Finland. Det blev fyra segrar och en förlust totalt. 
Likt våra herrar så är vår dam-topp tunn, men vi har 
på juniorsidan tagit medaljer så vi hoppas att de snart 
kan växa in i senioreliten så att vår topp breddas.

Herr Ungdom/Junior/U22

2021 blev likt 2020 ett år som satte sporten i prövning 
p.g.a. pandemin. Under årets första månader fick 
endast de som ansågs vara elit d.v.s. har sporten som 
sin huvudsakliga sysselsättning och befann sig på 
seniornivå delta på träningsläger och tävlingar. Detta 
gav oss ingen möjlighet att skapa aktiviteter för våra 
ungdomar och juniorer vilket innebar att fokus fick 
bli en liten skara aktiva U 22:or som förberedde sig 
och deltog på U22-EM i Italien. De som deltog där var 
Nebil Ibrahim, Peter Ahlberg och Hampus Broman 
men tyvärr så uteblev resultaten denna gång. 

En kort period under sportlovsveckorna lättades 
regelverket upp och ett antal läger för att fånga 
upp de ungdomar som var aktiva skedde och en 
tävling i Montenegro blev startskottet för årets 
tävlingsverksamhet för ungdom och junior där 
framför allt Nick Zulawinski överraskade och blev 
även korad till bästa ungdom utöver sin guldmedalj. 

Ganska omgående fanns dock nya restriktioner 
och möjligheten att förbereda våra ungdomar 
och juniorer för mästerskap infann sig inte under 
det första halvåret 2021 så tyvärr blev det inget 
deltagande på Junior-VM, Ungdoms - EM eller 
Junior-EM detta år.

Totalt blev det ändå ca. 30 aktiviteter med 
deltagande på 7 internationella turneringar 
med totalt 24 medaljer varav 8 guld. Ett flertal 
träningsläger som ger förhoppning om framtida 
utveckling då vi har många lovande ungdomar som 
blir juniorer och förhoppningsvis slipper vi framtida 
restriktioner p.g.a. pandemi.

HEADCOACHERNA HAR 
ORDET
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Dam Ungdom/Junior 

På grund av pandemin och de restriktioner som 
tillkom så började året ganska tomt för våra 
ungdomar och juniorer. I maj kunde vi börja starta 
upp med sparringsamlingar och i juni var vi i gång 
med läger igen. 

Det blev tyvärr inget deltagande på Ungdoms-EM 
under sommaren eftersom ingen av våra ungdomar 
då hade hunnit vara ute och testats internationellt 
p.g.a. pandemin. Men vi valde att delta på Junior-EM 
i oktober med 3 juniorer som samtliga hade både 
internationell erfarenhet och mästerskapsrutin från 
tidigare år. 

Trots svårt med förberedelserna upptill 
mästerskapet lyckades vi få till 3 tävlingar och 2 läger 
som förberedelse, månaderna innan JEM. Samtliga; 
Lucin Seropian, Zehra Milli och Sipel Duna visade på 
en fin utveckling och form fram till mästerskapet och 
Lucin och Zehra lyckades vinna varsin bronsmedalj 
för Sverige efter varsina 3 genomförda matcher. 
Sipel, som fick gå upp en viktklass, gjorde en fin 
insats men fick se sig besegrad i inledande matchen 
på delat domslut. 

Allt som allt lyckades vi ändå få ihop totalt 12 
aktiviteter under året - både tävlingar och läger 
inräknade. Nästa år hoppas vi på ett ännu bättre år 
förhoppningsvis utan restriktioner!

Lennart Bernström, Mikael Broman och Lina 
Skoghagen
Headcoacherna

När jag åter fick äran att inneha denna fina tjänst 
nämligen, headcoach för våra herrseniorer så hörde 
jag tydliga tankar att OS i Tokyo kunde vi glömma. 
Även hade människor i tidigare ledning av SBF innan 
2018 uttryckt dessa tankar till SOK. Kort sagt; Några 
boxare från Sverige i OS 2020 var inte att tänka på.
Då Daniel Nash lämnade 2019 tog jag över uppdraget 
som ansvarig headcoach för våra seniordamer. 
Detta gjorde att både seniordamer och seniorherrar 
hamnade hos undertecknad. Med detta i bakhuvudet 
så inleddes arbete med att försöka kvalificera oss 
till OS. Jag såg ganska tidigt vilka boxare som hade 
kapacitet till att vara med och slåss om de hägrande 
OS platserna.

Med stor ära tackade jag JA! till uppdraget som 
headcoach för herr- och damseniorerna 2019. 
Tankarna gick direkt mot OS i Tokyo och jag startade 
arbetet med att försöka få våra bästa boxar att 
kvalificera sig till OS. För mig var det tydligt vilka 
boxare som hade kapacitet till att vara med och slåss 
om de eftertraktade OS platserna. 

OS KVAL I PARIS OCH OS I 
TOKYO
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Agnes Alexiusson och Love Holgersson hade tyvärr 
ramlat ur SOK:s Topp- och Talanggrupp 2018. Men 
redan på våren 2019 fick vi åter in dem i SOK och 
under 2019 fick även Adam Chartoi och Stephanie 
Thour en plats i SOK:s Topp- och Talanggrupp. 
Dessvärre fick Stephanie inte stipendium, men vi fick 
hjälp av SOK med den sportsliga satsningen.
På våren 2020 så kom denna förskräckliga pandemi 
och ställde till det för oss. Vi hade förberett oss bra 
till OS kvalet i mars 2020 i London. Vi åkte dit med 
en bra trygghet i bagaget. Lottningen utföll till att 
möjligheterna att nå en OS-plats stärktes. Adam 
Chartoi och Liridon Nuha hann upp i ringen och båda 
vann sina matcher på ett övertygande sätt. Samma 
kväll som Adam boxar sin match hade vi fått beskedet 
att OS-kvalet skulle stoppas. Med facit i hand så var 
det lite tur för oss. Adam fick strax därefter Covid 
-19 och Liridon hade i sin segermatch fått en mycket 
svår ögonbrynsskada. Tror varken Adam eller Liridon 
hade kunnat vara kampberedda i sin nästa match. 
Där hade vi lite tur. När det gällde Stephanie, Agnes 
och Love vet vi inte vad som var bra eller dåligt. Alla 
tre var i utmärkt form, men fick inte visa upp det. Nu 
åkte vi hem och fick ett år till att förbereda oss samt 
vi visste vilka motståndare som väntade när OS-
kvalet skulle återupptas.

På ett fysläger i Vålådalen hösten 2020 så hade vi 
samtal med de aktiva och lyssnade verkligen av hur 
de såg på förberedelserna till kommande OS-kval. 
Vi enades om att sista träningslägret innan kvalet 
skulle vara på hemmaplan. Damerna ville vara på 
Bosön och herrarna i Vålådalen.

Vi var ett lag, ingen skillnad på dam eller herr. Nu 
splittrades den lagkänsla vi hade byggt upp. Var det 
bra eller dåligt? Under lägret i Vålådalen uttryckte 
Love Holgersson att hon inte ville resa och deltaga 
på läger eller turneringar p.g.a. risken att bli smittad 
av Covid -19. Ett beslut vi i ledningen helt stod 
bakom och även SOK. Första veckan i mars får vi 
äntligen reda på att OS-kvalet skulle äga rum i Paris 
1 – 9 juni. 

Vi hade redan arbetat fram en preliminär plan 
fram till OS-kvalet. I mars åkte både damerna och 
herrarna på läger till Polen. Dock inte på samma 
plats och även en liten skillnad i tid. Herrarna var inte 
helt nöjda med sitt läger. Damerna fick däremot ett 
mycket lyckat läger med bra träning. Det var boxare 
från både Frankrike och Grekland på plats som 
bidrog till ett mycket lyckat läger.

Agnes Alexiusson fick problem med en axel så hon 
fick tyvärr avstå från den sista turneringen innan OS-
kvalet. Det var tänkt att Agnes och Stephanie skulle 
åka till turneringen Usti Nad Labem. Stephanie var 
där, men tyvärr inte Agnes. Tror att Agnes hade 
kunnat vinna den turneringen och därigenom fått fler 

tävlingsmatcher i bagaget till OS.

När vi kom till OS hade Agnes endast genomfört två 
tävlingsmatcher under 2021. Adam hade genomfört 
tre matcher innan OS under 2021. Med facit i hand, 
alldeles för få. De hade visserligen haft många bra 
sparringar, men match är match. Det bästa sättet att 
bedöma. Under herrarnas läger i Polen så ändrade 
de sin tidigare plan att vara i Vålådalen som den sista 
förberedelsen inför OS-kvalet. Nu ville de till Playitas 
och med hjälp av SOK kunde detta verkställas. 

Damerna följde sin uppgjorda plan och var på Bosön 
med inköpt sparring som den sista förberedelsen 
till OS-kvalet i Paris. Det var fem förväntansfulla 
boxare som kom till Paris för att deltaga på OS-
kvalet. De gjorde sedan en utmärkt turnering. Alla 
fem når en kvartsfinalplats. Vi får gå ända tillbaka 
till OS-kvalet i Velje, Danmark, 1996 för att finna 
samma fina resultat. I Velje 1996 så gällde det att 
komma till kvartsfinal för att nå en OS-plats. Hade 
vi haft samma kvalsystem i Paris så hade vi haft fem 
boxare till OS. Agnes Alexiusson plockade hem en 
direkt kvalplats då hon slog i den avgörande matchen 
Nikoleta Pita från Grekland som hon hade sparrat 
mot på lägret i Polen i mars.

Stephanie, Adam och Liridon får möjligheten genom 
återkval att försöka få OS-platsen. Den möjligheten 
fick inte Love Holgersson då Europa hade ett mindre 
antal OS-platser i damernas 75 kilos klass. Stephanie 
räcker denna gång inte riktigt till, men Adam och 
Liridon är så nära som man kan bli för att nå denna 
hägrande OS- plats. Vi åker hem från Paris med 
hopp om att Agnes skall få sällskap till OS genom 
Adam som vi hoppas skall på sina rankingpoäng få en 
OS-plats. Till slut visade det sig att även Adam fick 
den efterlängtade OS-platsen. Beskedet kom sista 
dagarna i juni.
Nu var tiden knapp för att förbereda sig i den sista 
fasen inför OS. Var klart sedan länge att vi skulle åka 
till Fukuoka i Japan. Tanken var att vi skulle ha vårt 
sista läger med inköpt sparring där. Fukuoka var den 
plats som många av våra OS-deltagare hade som sitt 
sista läger innan de gick in i OS-byn. SOK ändrade 
det dock i sista stund.

Nu blev vi hemma med läger på Bosön med inköpt 
sparring istället. Agnes hade sparring från Polen 
genom Aneta Ryielska och Adam hade först 
hjälp av Anton Hellström och sedan Mindaugas 
Gedminas från Norge. Lägret blev mycket bra och i 
utvärderingar efter OS med både Agnes och Adam 
så tyckte de att våra OS- förberedelser var bra. De 
kände att de var bra förberedda på sin uppgift.
Med detta i ryggraden så åkte vi till OS i Tokyo. 
Konstigt nog så reste vi inte tillsammans, Adam fick 
åka ut den 17 juli och Agnes åkte dagen efter. Vi var 
sedan i OS-byn hela tiden innan tävlingsstart. Detta 
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har även utvärderats i samtal efter OS, men ingen 
tyckte det innebar någon nackdel som påverkade 
deras senare resultat i OS-ringen. Vi tyckte att det 
fungerade bra. Agnes och Adam kompletterade 
varandra mycket bra. Vi valde en träningsplats 
alldeles i närheten av vårt boende i OS- byn. Kan 
nämns att Cuba valde samma plats. Ett orosmoment 
var att Adam hade lite svårt med sömnen. Han kanske 
skulle ha varit några dagar tidigare på plats för att 
vara helt inne i den japanska tiden. Är övertygad om 
att hade vi fått åka till Fukuoka och ladda upp så hade 
vi fått se en annan Adam i OS-ringen.

Det är alltid märkligt att få uppleva ett OS, denna 
gång extra konstigt genom alla åtgärder p.g.a. Covid 
-19. Lottningen ägde rum dagen före invigning som 
både Agnes och Adam deltog i. Adam gjorde sin 
OS-start tisdagen den 25 juli mot Daniel Francesco 
Veron från Argentina. Veron hade Adam besegrat 
på VM 2019 i Ryssland. Denna gång gick det tyvärr 
inte. Adam blev mycket trött och redan i slutet av den 
första ronden så var bensinen slut och han orkade 
helt enkelt inte genomföra matchen så som det var 
tänkt. Mycket tråkigt. 
Dagen efter var det Agnes tur att inta OS-ringen. Hon 
gör det mot Yi- Shin Wu från Taiwan. Shin Wu var 
med på VM i Ulan Ude så vi tyckte att vi hade ganska 
bra ”koll” på läget. Efter en något passiv start så 
växlar Agnes upp farten, men tyvärr räckte det inte 
utan även Agnes förvinner ut ur OS efter sin första 
match. Lika tråkigt som för Adam. 

Både Agnes och Adam är så pass duktiga och 
välutbildade boxare och hade varit värda att komma 
mycket längre i turneringen. När vi kommer tillbaka 
till OS- förläggningen efter Agnes förlust så har 
redan Adam fått åka hem. Han fick inte stanna 
och se Agnes match. Agnes fick åka hem tidigt på 
morgonen, dagen efter sin match. Det var sagt att 
två dagar efter förlust skulle vi få åka hem. Helt ok 
tyckte vi, men så blev det inte. Vi har sedan gjort en 
utvärdering av hela OS-året med förberedelser och 
genomförande. Mycket att ta med till nästa OS-cykel. 
Har även suttit med SOK och tagit upp vad som var 
bra och vad vi hade önskat varit bättre.
Det är en hel del vi kan ta med oss för framtiden. Vi 
får dock inte glömma att vi tog oss till OS!  Agnes 
Alexiusson och Adam Chartoi skall ha en stor eloge 
för att de lyckades ta sig till Tokyo.

Lennart Bernström
Headcoach
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Under årsmötet i Stockholm den 9/5–2021 utdelades 
följande priser avseende insatser under år 2020: 
Årets Boxare samt Björnpriset: Adam Chartoi, 
Hammarby IF Boxning
Årets Dam boxare, senior: Agnes Alexiusson, 
Värnamo BK
Årets Herr boxare, senior: Liridon Nuha, Hammarby 
IF Boxning
Årets Dam boxare junior: Vera Persson Donkersloot, 
IF Linnea 
Årets Herr boxare junior; Kevin Scott, Upsala IF 
Boxning
Årets Dam boxare, ungdom samt Sten E Feinsteins 
stipendium: Sipel Duna, Nässjö BK
Årets Herr boxare, ungdom samt Sten E Feinsteins 
stipendium: Elwin Bedezika, Hammarby IF Boxning

Årets domare: Anders Andersson, Sundsvalls BK

Årets ledare: Viktor Shynul, Hammarby IF Boxning

Årets klubb: Höllvikens BK

SBF:s guldplakett för arbete i mer än 30 år: Örjan 
Holmström, KFUM Linköping och Per-Axel Sjöholm, 
BK Viljan.

Åke Johansson fick mottaga ett presentkort för den 
tid som han verkat i styrelsen och avtackades för sina 
insatser och alla sina år i styrelsen och för svensk 
boxning, då han valt att inte fortsätta i styrelsen.

Leif Frimanson fick mottaga en utmärkelse för lång 
och trogen tjänst då han avslutade sitt arbete i 
domarkommittén.

UTMÄRKELSER UNDER ÅRSMÖTET 2021 
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Herr Senior

Antal mästerskap: 2 st. 
Antal medaljer: 0 st.
Internationella turneringar: 5 st.
Antal medaljer: 3 Guld, 0 Silver, 5 Brons. Totalt: 2 
medaljer
Landskamp: 2 st.
Antal matcher: 34 st.
Antal segrar: 10 st.
Antal tävlingsdagar: 59 st.
Antal träningsdagar: 89 st.
Antal aktiviteter: 28 st.

Dam Senior

Antal mästerskap: 1 st.
Antal medaljer: 0 Guld, 0 Silver, 0 Brons. Totalt: 0 
medaljer
Internationella turneringar: 5 st.
Antal medaljer: 0 Guld, 1 Silver, 2 Brons. Totalt: 3 
medaljer
Landskamp: 2 st.
Antal matcher: 30 st.
Antal segrar: 14 st.
Antal tävlingsdagar: 43 st.
Antal träningsdagar: 54 st.
Antal aktiviteter: 18 st.

Herr Ungdom och Junior

Antal mästerskap: 0 st.
Antal medaljer: 0 Guld, 0 Silver, 0 Brons. Totalt: 0 
medaljer
Internationella turneringar: 7 st.
Antal medaljer: 5 Guld, 14 Silver, 7 Brons. Totalt: 26 
medaljer
Landskamp: 1 st.
Antal matcher: 56 st.
Antal segrar: 26 st.
Antal tävlingsdagar: 37 st.
Antal träningsdagar:42 st.
Antal aktiviteter: 21 st.

Dam Ungdom och Junior

Antal mästerskap: 1 st.
Antal medaljer: 0 Guld, 0 Silver, 2 Brons. Totalt: 2 
medaljer
Internationella turneringar: 5 st.

Antal medaljer: 1 Guld, 4 Silver, 4 Brons. Totalt: 9 
medaljer
Landskamp: 0 st.
Antal matcher: 25 st.
Antal segrar: 11 st.
Antal tävlingsdagar: 25 st.
Antal träningsdagar: 45 st.
Antal aktiviteter: 18 st.

Totalt SBF landslag

Antal mästerskap: 4 st. 
Antal Medaljer: 2 st.
Antal medaljer: 9 Guld, 19 Silver, 13 Brons. Totalt: 43 
medaljer
Landskamper 2 st.
Antal matcher: 145 st.
Antal segrar: 61 st.
Antal tävlingsdagar 164 totalt. 
Antal träningsdagar 230 totalt. (fördelat på 
kategorierna) 
Antal aktiviteter 85 totalt

TÄVLINGSSTATISTIK 
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Träningsläger i Värnamo 08.01 – 
10.01

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson, Majid Jelili

Träningsläger Bosön 04.02 – 07.02

Deltagare:

51 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
54 kg Zehra Milli, BK Masen
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
57 kg Nabil Ibrahim, Upsala IF
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Erika Edblom, Djurgårdens IF

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson, Majid Jelili, 
Lina Skoghagen

Träningsläger Morgongåva för 
ungdomar 18.02 – 21.02

Deltagare:

Ammar Smesem, Hisingens BK
Leon Nilson Garcia, Majornas BK
Mody Nangemo, Redbergslids BK
Alexander Ström. Redbergslids, BK
Johannes Chabo, KK All Round
Ledare: Kermith Fredriksson, Mikael Broman

Träningsläger i Morgongåva för 
ungdomar 22.02 – 26.02

Deltagare:

Axel Härstedt, Höllvikens BK
Hugo Härstedt, Höllviken BK
Nick Zulawinski, Höllvikens BK
Hadi Hadrous, Malmö BK
Marco Alärd, Skoftebyns AIS
Angelo Gidado, Morgongåva BK
Joshua Muyinda, Morgongåva BK
Sahab Amir, Morgongåva BK

Ledare: Kermith Fredriksson, Mikael Broman

Träningsläger Bosön 19.02 – 21.02

Deltagare:

51 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
57 kg Zehra Milli, BK Masen
57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul, Ulf 
Persson, Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Turnering, Strandja 22.02 – 28.02

Deltagare:

51 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul, Ulf 
Persson

TRÄNING OCH TÄVLING
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Resultat:
51 kg Tursunoy Rakhimova, UZB – Tove Lundberg, 
SWE 5 – 0
57 kg Aycan Guldagi, TUR – Stephanie Thour, SWE 
4 – 1
60 kg Agnes Alexiusson, SWE – Ganna Okhrei, UKR 
3 – 2
60 kg Beatriz Ferreira, BRA – Agnes Alexiusson, SWE 
5 – 0 
69 kg Ani Hovsepyan, ARM- Malena Hede, SWE 5 – 0
75 kg Adam Chartoi, SWE – Martin Poptolev, BUL 5 – 
0
75 kg Nurkanat Raiys, KAZ – Adam Chartoi, SWE 3 – 2 
81 kg Bauyrzhan Baigonshekov, KAZ – Liridon Nuha, 
SWE 4 – 1

Träningsläger i Kumla 12.03 – 14.03

Deltagare:

57 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman

Träningsläger i Polen 14.03 – 26.03

Deltagare:

75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning

Ledare: Viktor Shynul, Carlos Bermudez

Träningsläger i Polen 24.03 – 04.04

Deltagare:

57 kg   Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg    Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg    Malena Hede, Morgongåva BK

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson

Träningsläger i Kumla 02.04 – 05.04
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Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
57 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
63,5 kg Ibrahim Bakhtiari, Hammarby IF Boxning
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
Ledare: Mikael Broman

Träningsläger Bosön 15.04 – 18.04

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
60 kg Noah Nordby, Kalmar BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson, Trond 
Nordby

Träningsläger Bosön 18.04 – 21.04

Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman

Turnering Serbien 20.04 – 24.04

Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning

Ledare: Viktor Shynul, Mikael Broman

Domare: Christer Palmén

Resultat:

57 kg Benik Melkumian, FRA – Nebil Ibrahim, SWE 
4 – 1
63,5 kg Nenad Javanovik, SER – Hampus Broman, 
SWE 3 – 2
69 kg Filip Kolar, CRO – Peter Ahlberg, SWE 3 – 2
75 kg Rami Kiwan, BUL – Adam Chartoi, SWE 3 – 2
81 kg Raphael Monny, FRA – Liridon Nuha, SWE 3 – 2

Träningsläger Bosön 01.05 – 04.05

Deltagare:

51 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK

Ledare: Lennart Bernström, Lina Skoghagen

Turnering Usti Nad Laben 05.05 – 
09.05

Deltagare:

51 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK

Ledare: Lennart Bernström, Lina Skoghagen

Domare: Cem Önal
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Resultat:

51 kg Tetiana Kob, UKR – Tove Lundberg, SWE 5 – 0
57 kg   Stephanie Thour, SWE – Mona Mestianen, FRA 
5 – 0
57 kg   Yesugen Oyuntsetseg, MGL – Stephanie Thour, 
SWE 5 – 0
69 kg   Malena Hede, SWE – Anne-Kris Mulder, NED 
5 – 0
69 kg   Angela Carini, ITA – Malena Hede, SWE 5 – 0 
(Brons)

Träningsläger Playitas 14.05 – 
26.05

Deltagare:

75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning

Ledare: Viktor Shynul

Sparringsamling i Värnamo 15.05

Deltagare:

U 48 kg Isabelle Dahlqvist, Höllvikens BK
U 54 kg Clara Andersson, BK Revansch
U 57 kg Elda Mustafa, IK Ymer
J 51 kg Noor Mahmood, IK Ymer
J 51 kg Vilda Myrström, Skoftebyns AIS
J 57 kg Sipel Duna, Nässjö B
J 57 kg Noémi Rozinski, Majornas BK
J 64 kg Lucin Seropian, NBK Akilles
J 64 kg Ajlina Bucaliu, Majornas BK

Ledare: Lina Skoghagen

Sparringsamling i Haninge 16.05

Deltagare:

J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
S 64 kg Jenny Lundberg, Narva BK

Ledare: Niklas Valtonen

Turnering Montenegro Ungdom/

Junior 17.05 – 24.05

Deltagare:

U 48 kg Joshua Muyinda, Morgongåva BK
U 63 kg Nick Zulawinski, Höllvikens BK
U 70 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
U 80 kg Elwin Bedezika, Hammarby IF Boxning
J 60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
J 69 kg Zinoviy Dragan, Majornas BK

Ledare: Kermith Fredriksson, Vido Ratkovic

Domare: Mats Olander

Resultat:
U 48 kg Gor Ayvazyan, GEO – Joshua Muyinda, SWE 

3–2 (Brons)
U 63 kg Nick Zulawinski, SWE – Nijat Mehdizade, AZB 
5 – 0
U 63 kg Nick Zulawinski, SWE – Ivica Velickovic, 
Montenegro 5 – 0
U 63 kg Nick Zulawinski, SWE – Boris Dovedan, SER 
5 – 0 (Guld)
U 70 kg Axel Härstedt, SWE – Zhan – Bozidar Siderov, 
BUL 5 – 0
U 70 kg Giorgi Natroshvili, GEO – Axel Härstedt, SWE 
5 – 0 (Silver)
U 80 kg Elwin Bedezika, SWE – Khagani Gulyev, AZB 
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RSC r 1
U 80 kg Elwin Bedezika, SWE - Sava Stevanovic, SEB  
5 – 0 (Guld)
J 60 kg Luka Gaceciv, Montenegro – Hadi Hadrous, 
SWE 3 – 2

J 69kg Damjan Lijesevic, Montenegro – Zinoviy 
Dragan, SWE 5 - 0 

Träningsläger Schwerin Tyskland 
15.05 – 25.05

Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Ibrahim Bakhtiari, Hammarby IF Boxning
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
63,5 kg Kevin Scott, Upsala IF
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman

Träningsläger Bosön 24.05 – 28.05

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
57 kg Melissa Mortensen, DAN
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
69 kg Madeleine Angelsen, Norge
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson, Majid Jelili
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OS Kval i Paris 01.06 – 09.06

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul, Ulf 
Persson, Mikael Jäger

Cutman: Carlos Bermudez

Resultat:

57 kg Stephanie Thour, SWE - Julia Tsyplakova, 
UKR 5 – 0
57 kg Michaela Walsh, IRL – Stephanie Thour, SWE 
5–0
57 kg Kariss Artingstall, GBR – Stephanie Thour, 
SWE 5–0
60 kg Agnes Alexiusson, SWE – Donjeta Sadiku, 
KOS 5 – 0
60 kg Agnes Alexiusson, SWE – Nikoleta Pita, GRE 
4 – 1
60 kg Carolina Dubois, GBR – Agnes Alexiusson, 
SWE 5 – 0 (Brons)
75 kg Love Holgersson, SWE – Christina Hammer, 
Tyskland 5 – 0
75 kg Nouchka Fontjin, NED – Love Holgersson, 
SWE 5 – 0
75 kg Adam Chartoi, SWE – Simeon A Chamov, BUL 
5 – 0
75 kg Oleksander Khyzhniak, UKR – Adam Chartoi, 



23
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021

Sparringläger i Skarpnäck 05.06 – 
06.06

Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman

EM U22 i Rosetto, Italien 15.06 – 
25.06

Deltagare:

57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman, Meseret Bede

Domare: Christer Palmén

Resultat:

57 kg Bajwa Umar, GER – Nebil Ibrahim, SWE 4 – 1
63,5 kg Joseph Tyers, ENG – Hampus Broman, SWE 
4 – 1
69 kg Armen Mashakaryan, ARM – Peter Ahlberg, 
SWE 5 - 0

Träningsläger i Norrköping 18.06 – 
20.06

Deltagare:

U 48 kg Isabelle Dahlquist, Höllvikens BK
U 54 kg Clara Andersson, BK Revansch
U 57 kg Elda Mustafa, IK Ymer
J 51 kg Noor Mahmood, IK Ymer
J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
J 57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
J 57 kg Noémi Rozinski, Majornas BK
J 64 kg Lucin Seropian, NBK Akilles
J 64 kg Ajlina Bucaliu, Majornas BK
S 64 kg Jenny Lundberg, Narva BK
S 69 kg Malena Hede, Morgongåva BK

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Träningsläger Höllviken 05.07 – 
09.07

Deltagare:

J 57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
J 64 kg Lucin Seropian, NBK Akilles

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Träningsläger Bosön 06.07 – 13.07

Deltagare:

60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
60 kg Aneta Rygielska, POL
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF Boxning
75 kg Anton Hellström, BK Falken
75 kg Mindaugas Gedminas NOR

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson, Viktor 
Shynul
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OS i Tokyo 23.07 – 08.08

 
Deltagare:

60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF

Ledare: Lennart Bernström, Ulf Persson

Resultat:

60 kg Yi-Shin Wu, Taiwan – Agnes Alexiusson, SWE 
5 – 0
75 kg Daniel Francesco Veron, ARG – Adam Chartoi 
SWE 5 – 0

Turnering och Träningsläger 
 Minoas Cup, Kreta 28.07 – 02.08

Deltagare:

J 57 kg Sipel Duna, Nässjö BK
J 64 kg Lucin Seropian, NBK Akilles

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Resultat:

U57 kg Antonia Giannakopouou, GRE – Sipel Duna, 
SWE 3 – 0
J64 kg Lucin Seropian, SWE – Dimitra Sakapaki, GRE 
AB r1
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Träningsläger i Kumla ungdom/ 
junior Senior 02.08 – 05.08

Deltagare:

U 48 kg Joshua Muyinda, Morgongåva BK
U 48 kg Viggo Pettersson, Hallstahammars KF
U 57 kg Hugo Härstedt, Höllvikens BK
U 63 kg Nick Härstedt, Höllvikens BK
U 63 kg Zia Samadi, Hammarby IF Boxning
U 66 kg Davis Julian, Redbergslids BK
U 66 kg Neo Tered, Köpings BK
U 70 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
U 80 kg Elwin Bedezika, Hammarby IF Boxning
J 54 kg Melvin Zakholi, Örebro BK
J 60 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
J 60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
J 60 kg Alexander Ström, Redbergslids BK
J 64 kg Elias Svensson, Bålsta BK
J 69 kg Ridha Nezar, Föreningen Redline
J 71 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK
S 57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
S 57 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
S 63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
S 63,5 kg Kevin Scott, Upsala IF
S 67 kg Joel Jonsson, Eskilstuna BK
S 69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman, Meseret Bede

Turnering Maribor Cup Slovenien 
25.08 – 29.08

Deltagare:

56 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
56 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
60 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
63,5 kg Kevin Scott, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Emanuel Ryttersson, Hallstahammar KF
69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

Ledare: Mikael Broman, Meseret Bede

Resultat:

56 kg Roland Veres, HUN – Alan Zangana, SWE 3 – 0
56 kg Nebil Ibrahim, SWE – Reza Mohammed 
Dawood, SLO 3 – 0 (Guld)
60 kg Samuel Korcel, CZE – Marco Alärd, SWE 3 – 0
63,5 kg Richard Kovacs, HUN – Kevin Scott, SWE 2 – 1
63,5 kg Nikolev Veber Nik, SLO – Hampus Broman, 
SWE 3 – 0
69 kg Patrik Petriman, SLO – Emanuel Ryttersson, 
SWE 2 – 1
69 kg Peter Ahlberg, SWE – Ales Dravensek, SLO 3 – 0
69 kg Peter Ahlberg, SWE – Sircelj Alja, SLO 2 - 1 
(Guld)
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Woman Boxing Fight Night, Dan-
mark 28.08

Deltagare:

J 51 kg Noor Mahmood, IK Ymer
J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
J 64 kg Emira Raoof, Örebro BK
S 64 kg Jenny Lundberg, Narva BK

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Resultat:
J 51 kg Shamrmen Moradi, DEN – Noor Mahmood, 
SWE 3 – 0
J 57 kg Jenin Heck, DEN – Zehra Milli, SWE 5 – 0
J 64 kg Emira Raoof, SWE – Caroline Lauenborg, DEN 
4 – 1
S 64 kg Jenny Lundberg, SWE – Cecilie Kolle, DEN 
3 – 2

XVI International Silesian Woman 
Box Cup, Polen 05.09 – 11.09

Deltagare:

U 50 kg Isabelle Dahlquist, Höllviken BK
J 60 kg Sipel Duna, Nässjö BK
J 66 kg Lucin Seropian, NBK Akilles
S 50 kg Tove Lundberg, IFK Umeå
S 63 kg Jenny Lundberg, Narva BK
S 70 kg Malena Hede, Morgongåva BK

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Resultat:

U 50 kg Maja Karbowinska, POL – Isabelle Dahlquist, 
SWE 4 – 1 (Brons)
S 50 kg Tove Lundberg, SWE – Anna Olzcak, POL 5 – 0
S 50 kg Rim Bennarna, FRA – Tove Lundberg, SWE 
RSC r 3 (Silver)
J 60 kg Sipel Duna, SWE – Lea Ratzka, GER 5 – 0
J 60 kg Veronika Gajdova, CZE – Sipel Duna, SWE WO
S 63 kg Natalia Shadrina, SRB – Jenny Lundberg, 
SWE 5 – 0
J 66 kg Oliwia Stolarczyk, POL Lucin Seropian, SWE 
5 – 0 (Brons)
S 70 kg Leonie Muller, GER – Malena Hede, SWE 5 - 0
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Ruuska Turnaus, Rovaniemi, Fin-
land 10.09 – 13.09

Deltagare:

57 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
60 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor

Ledare: Mikael Broman, Joel Grandell

Resultat:

57 kg Alan Zangana, SWE – Aatto Saartijärvi, FIN 5 – 
0 (Guld)
60 kg Arslan Khataev, FIN - Nebil Ibrahim, SWE 5 – 0
63,5 kg Markus Pasanen, FIN – Hampus Broman, 
SWE 3 – 2

Turnering i Schwerin Tyskland 
10.09 - 12.09

Deltagare:

U 48 kg Joshua Muyinda, Morgongåva BK
U 54 kg Sahab Amir. Morgongåva BK
U 57 kg Dangelo Gidado, Morgongåva BK
U 57 kg Hugo Härstedt, Höllvikens BK
U 70 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
U 70 kg David Julian, Redbergslids BK
U 70 kg Mody Nangemo, Redbergslids BK
U 80 kg Elwin Bedezika, Hammarby IF Boxning
J 71 kg Emanuel Ryttersson, Hallstahammars KF
J 71 kg Zinoviy Dragan, Majornas BK

Ledare: Kermith Fredriksson, Orlando Garcia, Rifat 
Cajlak

Resultat:

U 48 kg Sebastiano Rizzo, GER – Joshua Muyinda, 
SWE 2 – 1
U 48 kg Joshua Muyinda, SWE – Dario Mamone, GER 
RSC r 1
U 54 kg Arian Gohar, GER – Sahab Amir, SWE AB r 3
U 54 kg Eduard Kirakosyan, GER – Sahab Amir, SWE 
3 – 0
U 57 kg Pawlik Karol, POL – Dangelo Gidado, SWE 
3 – 0
U 57 kg Pawlik Karol, POL – Hugo Härstedt, SWE 3 – 0
U 70 kg Dominik Weinbinder, GER – Mody Nagdermo, 
SWE 3 – 0
U 70 kg Maksymillian Kuziemski, POL - David Julian, 
SWE 2 – 1
U 70 kg Dominik Weinbinder, GER - David Julian, 
SWE 2 – 1
U 70 kg Axel Härstedt, SWE – Maksymillian 
Kuziemski, POL AB r 3
U 80 kg Elwin Bedezika, SWE – Jordan Odeghe, GER 
3 – 0
U 80 kg Elwin Bedezika, SWE – Pera Olaf Pera, POL 
2 – 1
J 71 kg Miljan Cumic, GER – Emanuel Ryttersson, 
SWE 3 – 0
J 71 kg Mateusc Urban, POL – Emanuel Ryttersson, 
SWE 2 – 1
J 71 kg Mateusc Urban, POL – Zinoviy Dragan, SWE 
3 - 0

Träningsläger Bosön 16.09 – 19.09

Deltagare:

U 50 kg Isabelle Dahlquist, Höllvikens BK
U 54 kg Clara Andersson, BK Revansch
U 57 kg Hugo Härstedt, Höllvikens BK
U 60 kg Noe Gahlin, Hammarby IF
U 63 kg Nick Zulawinski, Höllvikens BK
U 75 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
U 91 kg Elwin Bedezika, Hammarby IF
J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
J 60 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
J 60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
J 63 kg Lucin Seropian, NBK Akilles
J 67 kg Kevin Scott, Upsala IF
J 69 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK
J 69 kg Emanuel Ryttersson, Hallstahammars KF
J 71 kg Zinoviy Dragan, Majornas BK
S 50 kg Jeanette Svensson, Skene AK
S 50 kg Mariia Bohutska, Skene AK
S 57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
S 57 kg Erduan Berisha, KFUM Linköping
S 57 kg Alan Zangana, Hammarby IF
S 63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
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S 63,5 kg Ibrahim Bakhtiari, Hammarby IF
S 64 kg Jenny Lundberg, Narva BK
S 64 kg Emira Raoof, Örebro BK
S 69 kg Mona Husac, Skene AK
S 69 kg Adel Belalia, Djurgårdens IF Boxning
S71 kg Anton Hellström, Hammarby IF
S 75 kg Ellinor Lövgren Hallin, BK Tiger
S 75 kg Majd Alsafadi, Hammarby IF
S 92+ kg Kevin Järlinge, BK Kelly

Ledare: Lennart Bernström, Majid Jelili, Ulf Persson, 
Mikael Broman, Meseret Bede, Lina Skoghagen

Träningsläger i Höllviken 01.10 – 
03.10

Deltagare:

57 kg Zehra Milli, BK Masen
60 kg Sipel Duna, Nässjö BK
63 kg Lucin Seropian, NBK Akilles

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Landskamp mot Danmark i Malmö 
den 9.10

Deltagare:

48 kg Mariia Bohutska, Skene AK
57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
57 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
57 kg Erduan Berisha, KFUM Linköping
60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
67 kg Emanuel Ryttersson, Hallstahammars KF
67 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
71 kg Anton Hellström, Hammarby IF
75 kg Jacob Oldelius, AIK Boxningsförening

Ledare: Mikael Broman, Lina Skoghagen, Meseret 
Bede, Ulf Persson, Majid Jelili

Resultat:

48 kg Amalie Manich, DEN – Mariia Bohutska, SWE 
5 – 0
57 kg Stephanie Thour, SWE – Cecilie Kölle, DEN, 3 – 
2
57 kg Elias Idrissi, DEN – Marco Alärd, SWE 5 – 0
57 kg Erduan Berisha, SWE – Daniel Molik, DEN, 3 – 1
60 kg Hadi Hadrous, SWE – Mikkel Gripsholt, DEN, 
5 – 0
63,5 kg Hampus Broman, SWE – Francis Fordjour, 
DEN 5 – 0
67 kg Victor Krude Hoveling, DEN – Emanuel 
Ryttersson, SWE RSCH
67 kg Allan Malla, DEN – Peter Ahlberg, SWE 5 – 0
71 kg Nicolai Terteryan, DEN – Anton Hellström, SWE 
5 – 0
75 kg Nikki Möller Nielsen, DEN – Jacob Odelius, 
SWE 5 – 0
Seger för Danmark med 6 – 4
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JEM i Budva, Montenegro 13.10 – 
24.10

Deltagare:

J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
J 60 kg Sipel Duna, Nässjö BK
J 63 kg Lucin Seropian. NBK Akilles

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen

Resultat:

J 57 kg Zehra Milli, SWE – Kristina Markovic, SRB 
RSC r 2.
J 57 kg Zehra Milli, SWE – Teresa Mäkinen, FIN 3 – 1
J 57 kg Bojana Majkovic, MNE- Zehra Milli, SWE 5 – 0 
(Brons) 
J 60 kg Cristina Chiper, MDA – Sipel Duna, SWE 4 – 1

J 63 kg Lucin Seropian, SWE – Anastasija Nikoleski, 
SRB 5 – 0
J 63 kg Lucin Seropian, SWE – Saule Kardokaite, LTU 
RSC r 1
J 63 kg Julia Starchenko, RUS – Lucin Seropian, SWE 
5 – 0 (Brons)

Träningsläger i Köping 21.10 – 
24.10

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
57 kg Erduan Berisha, KFUM Linköping
57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
64 kg Jenny Lundberg, Narva BK
64 kg Emira Raoof, Örebro BK
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Majd Alsafadi, Hammarby IF
80 kg Liridon Nuha, Hammarby IF

Ledare; Lennart Bernström, Majid Jelili, Håkan 
Pettersson

Träningsläger Kumla 12.11 – 14.11 

Deltagare:

U 50 kg Isabelle Dahlquist, Höllvikens BK
U 57 kg Elda Mustafa, IK Ymer
U 66 kg Saga Storm, Narva BK
U 48 kg Joshua Muyinda, Morgongåva BK
U 48 kg Viggo Pettersson, Hallstahammars KF
U 54 kg Shahab Amir, Morgongåva BK
U 57 kg Angelo Gidado, Morgongåva BK
U 57 kg Hugo Härstedt, Höllvikens BK
U 60 kg Ben Anderberg, Hammarby IF Boxning
U 63 kg Nick Zulawinski, Höllvikens BK
U 63 kg Omer Erovic, IK Ymer
U 66 kg David Julian, Redbergslids BK
U 66 kg Elliot Ekhamre, Eskilstuna BK
U 66 kg Neo Tered, Köpings BK
U 70 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
U 75 kg Ammar Smesem, Hisingens BK
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U 80 kg Elvin Bedezika, Hammarby IF Boxning
J 57 kg Zehra Milli, BK Masen
J 57 kg Noemi Rozinski, Majornas BK
J 60 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
J 60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
J 71 kg Emanuel Ryttersson, Hallstahammars KF
J 71 kg Zinoviy Dragan, Majornas BK
J 71 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK
J 80 kg Ali Smesem, Hisingens BK
S 57 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
S 57 kg Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
S 60 kg Alvin Warukaga, BK 30 Motala
S 63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
S 69 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
S 69 kg Mujtaba Hasani, IFK Umeå
S 80 kg Max Englund, IFK Umeå

Ledare: Mikael Broman, Meseret Bede

Turnering i Schwerin 18.11 – 21.11

Deltagare:

U 57 kg Hugo Härstedt, Höllvikens BK
U 63 kg Nick Zulawinski, Höllvikens BK
U 66 kg Elliot Ekhamre, Eskilstuna BK
U 66 kg Neo Tered, BK Köping
U 66 kg David Julian, Redbergslids BK
U 70 kg Axel Härstedt, Höllvikens BK
J 60 kg Hadi Hadrous, Malmö BK
J 60 kg Marco Alärd, Skoftebyns AIS
J 71 kg Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK
J 71 kg Zinoviy Dragan, Majornas BK
J 80 kg Ali Smesem, Hisingens BK

Ledare: Lina Skoghagen, Niklas Valtonen, Amir 
Smesem

Resultat:

U 57 kg Hugo Härstedt, SWE – Benjamin Kotza, GER 
4 – 1
U 57 kg Elias Faor, DEN – Hugo Härstedt, SWE 5 – 0
U 63 kg Nick Zulawinski, SWE – Ali Hassan, GER wo
U 63 kg Lance Merker, GER – Nick Zulawinski, SWE 
5 – 0
U 66 kg Baran Uzundal, GER – Neo Tered, SWE 3 – 2
U 66 kg Neo Tered, SWE – Gabriel Huber, Schweiz, 
5 – 0
U 66 kg Elliot Ekhamre, SWE – Baron Uzandal, GER 
3 – 2
U 66 kg David Julian, SWE – Matas Zdaneivs, LTH 5 – 
0
U 66 kg David Julian, SWE – Elliot Ekhamre, SWE 5 – 
0
U 70 kg Axel Härstedt, SWE – Roman Kronevald, GER 
5 – 0
J 60 kg Hadi Hadrous, SWE – Korey Öcal, GER 5 – 0
J 60 kg Elias Idrissi, DEN – Marco Alärd, SWE 5 – 0 
J 60 kg Elias Idrissi, DEN – Hadi Hadrous, SWE 5 - 0
J 60 kg Marci Alärd, SWE – Korey Öcal, GER 5–0
J 71 kg Zinoviy Dragan, SWE – Dennis Schwarz, GER 
wo
J 71 kg Adam Messibah, GER – Jonathan Jonsson, 
SWE 5 – 0
J 71 kg Adam Messibah, GER – Zinoviy Dragan, SWE 
5 – 0
J 71 kg Jonathan Jonsson, SWE – Ali Mustafa, DEN 
5 – 0
J 80 kg Dion Shabani, GER – Ali Smesem, SWE 4 – 1
J 80 kg Ali Smesem, SWE -. Vitali Walter, GER 4 – 1
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Landskamp i Jönköping den 27.11

Deltagare:

57 kg Stephanie Thour, Växjö BK
60 kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
63,5 kg Milad Mazdak, BK Ringen
63,5 kg Hampus Broman, BS Tor
69 kg Malena Hede, Morgongåva BK
71 kg John Jeppson Rydell, Majornas BK

Ledare: Mikael Broman, Majid Jelili, Ulf Persson

Resultat:

57 kg Stephanie Thour, SWE – Ilknur Eryilmaz, GER 
3 – 0
60 kg Agnes Alexiusson, SWE – Lena Büchner, GER 
3 – 0
63,5 kg Hampus Broman, SWE – Jegors Mamasevs, 
LET 3 – 0
63,5 kg Milad Mazdak, SWE – Jere Niemeläinen, FIN 
3 – 0
69 kg Malena Hede, SWE – Beatrise Rozentäle, LET 
2 – 1
75 kg John Jeppson Rydell, SWE – Julian Jalava, FIN 
2 – 1
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Svenska Mästerskapen i Norrkö-
ping 09.12 – 12.12

Ungdomsklasserna

Damer Ungdom 54 kg

Guld: Clara Andersson, BK Revansch
Silver: Isabelle Dahlqvist, Höllvikens BK

Damer Ungdom 60 kg

Guld: Elda Mustafa, IK Ymer
Silver: Maja Swica, Ystads SK

Herr Ungdom 50 kg

Guld: Joshua Muyinda, Morgongåva BK
Silver: Amir Hasanahunov, Kalmar BK

Herr Ungdom 57 kg

Guld: Hugo Härstedt, Höllvikens BK
Silver: Adam Tegström Dahmani, Umeå BK
Brons: Angelo Gidado, Morgongåva BK
Brons: Ivan Skillfeldt, Värnamo BK

Herr Ungdom 60 kg

Guld: Nick Zulawinski, Höllvikens BK
Silver: Hussain Mohammadi, I 19 IF
Brons: Lucas Ankarberg Berggren, Majorna BK

Herr Ungdom 63 kg

Guld: Elliot Ekhamre, Eskilstuna BK
Silver: Vihtori Lindström, Umeå BK
Brons: Edin Fetah, BK Ringen
Brons: Leon Nilsson Garcia, Majorna BK

Herr Ungdom 66 kg

Guld: David Julian, Redbergslids BK
Silver: Neo Tered, BK Köping
Brons: Mohammed Abdulla, Majorna BK

Herr Ungdom 70 kg

Guld: Omer Erovic, IK Ymer
Silver: Norbert Druga, Eskilstuna BK
Brons: Yosef Ali, Nyköpings BK
Brons: Mody Nangemo, Redbergslids BK

Herr Ungdom 75 kg

Guld: Axel Härstedt, Höllvikens BK
Silver: Melvin Dahlin, BK Ringen 

Herr Ungdom 80 kg

Guld: Ammar Smesem, Hisingens BK
Silver: Khoder Babayigit, Angred BC

Bästa Ungdom Dam: Elda Mustafa, IK Ymer
Bästa Ungdom Herr: Hugo Härstedt, Höllvikens BK

Juniorklasserna:

Herrar Junior 57 kg

Guld: Kevin Bohm, Morgongåva BK
Silver: Hafizullah Amiri, Malmö BK
Brons: Alexander Ström, Redbergslids BK

Herr Junior 60 kg

Guld: Marco Alärd, Skoftebyns AIS
Silver: Hadi Hadrous, Malmö BK
Brons: Melvin Zakholi, Örebro BK
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Herr Junior 63,5 kg

Guld: Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
Silver: Jonas Hossein Elghoul, Malmö BK
Brons: Zia Samadi, Hammarby IF Boxning

Herr Junior 71 kg

Guld: Emanuel Ryttersson, Team Hallstahammars BK
Silver: Zinoviy Dragan, Majornas BK
Brons: Jonathan Jonsson, Eskilstuna BK 
Brons: Noel Gabor, Ystads SK

Herr Junior 75 kg

Guld: Sebastian Johansson, Djurgårdens IF
Silver: Albert Skillfeldt, Värnamo BK

Bästa junior Herr: Emanuel Ryttersson, Team 
Hallstahammars BK

Seniorklasserna

Dam Senior 50 kg

Guld: Tove Lundberg, IFK Umeå
Silver: Norah Guzlander, West Coast Boxing Club

Dam Senior 57 kg

Guld: Stephanie Thour, Växjö BK
Silver: Sara Svensson, Föreningen Redline

Dam Senior 63,5 kg

Guld: Agnes Alexiusson, Värnamo BK
Silver: Emira Raoof, Örebro BK

Dam Senior 66 kg 

Guld: Jenny Lundberg, Narva BK
Silver: Alexandra Romlin, Örebro BK
Brons: Berevan Hassan, IFK Umeå

Dam Senior: 75 kg

Guld: Malena Hede, Morgongåva BK
Silver: Sharon Shiravi, Kista SC Boxning

Herr Senior 54 kg

Guld: Hafiz Mirzai, Kristianstads BK
Silver: Omar Mujtabashams, Djurgårdens IF

Herr Senior 57 kg

Guld: Nebil Ibrahim, Upsala IF
Silver: Alan Zangana, Hammarby IF Boxning
Brons: Abbas Mohevi, IF Linnea Boxning

Herr Senior 60 kg

Guld: Erduan Berisha, KFUM Linköping
Silver: Yousofi Rohullah, Djurgårdens IF
Brons: Redouane Kaya, Djurgårdens IF
Brons: Alvin Warukaga, BK 30 Motala

Herr Senior 63,5 kg

Guld: Hampus Broman, BS Tor
Silver: Milad Mazdak, BK Ringen
Brons: Emil Stor, Team Hallstahammars BK

Herr Senior 67 kg

Guld: Joel Jonsson, Eskilstuna BK
Silver: Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
Brons: Sam Rahimy, Majorna BK
Brons: Mohammed Al-Maliki, Winning BC

Herr Senior 71 kg

Guld: Anton Hellström, Hammarby IF Boxning
Silver: Ali Amanullah Yousofi, Hammarby IF Boxning
Brons: Artsiom Trubianiom, Djurgårdens IF
Brons: Lorans Rasol, IK Ymer
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Herr Senior 75 kg

Guld: Besfort Xhafolli, KFUM Fight Zone
Silver: Kamkian Djiminger, Bulldog Training Center
Brons: Robin Bhöme, Redbergslids BK
Brons: Majd Alsafadi, Hammarby IF Boxning

Herr Senior 80 kg

Guld: Erik Mendoza, Djurgårdens IF
Silver: Branko Vincic, Redbergslids BK
Brons: Ewaz Khalili, Hammarby IF Boxning
Brons: Yousef Mourad, Bulldog Training Center

Herr Senior 86 kg

Guld: Liridon Nuha, Hammarby IF Boxning
Silver: Ajet Jusufi, KFUM Fight Zone
Brons: Max Englund, IFK Umeå

Herr Senior 92 kg

Guld: Genti Morina, KFUM Fight Zone
Silver: Agit Bilge, Hammarby IF Boxning
Brons: John Mikael Salomonsson, BK Winter

Herr Senior 92+ kg

Guld: Gabriel Richards, Djurgårdens IF Boxning
Silver: Kevin Järlinge, BK Kelly
Brons: André Nilsson Sandberg, I 19 IF

Bästa Senior Dam:  Agnes Alexiusson, Värnamo BK
Bäste Senior Herr: Erduan Berisha, KFUM Linköping

Bästa klubb: Djurgårdens IF

Diplom SM i Heby 23.10 – 24.10

Dam Diplom C 38 kg

Guld: Estelle Håkansson, Halmstads BC
Silver: Thea Gebauer, Punch Out BC

Dam Diplom C 52 kg

Guld: Ronja Fatah, Örebro BK
Silver: Ela Aslan, Team Hallstahammar BK

Dam Diplom B 40 kg

Guld: Athina Lundberg Sörnskog, AIK Boxning
Silver: Leona Kahrimani, Halmstad Boxing Club
Brons: Lisa Dverstorp, Knivsta IK

Dam Diplom A 44 kg

Guld: Vilde Bagi, BK Rapid
Silver: Zohra Stanikzai, Team Hallstahammars BK
Brons: Zina Khan, Örebro BK
Brons: Mona Taki, Örebro BK

Dam Diplom A 52 kg

Guld: Lilli Årman, Upsala IF Boxning
Silver: Paradisia Smesem, Hisingens BK
Brons: Aleksandra Larsson, Bogesunds BK

Dam Diplom A 54 kg

Guld Isabelle Josefsson, AIK Boxning
Silver: Arina Vakili, Bulldog Training Center

Dam Diplom A 57 kg

Guld: Medina Zaman, Haninge BK
Silver: Majken Sjölander, Djurgårdens IF
Brons: Kyra Reinius, Helsingborgs BK
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Dam Diplom A 60 kg

Guld: Linnea Lundell, Örebro BK
Silver: Sherie Hallmen, Örebro BK
Brons: Olivia Özel, BK Rapid

Dam Diplom A 66 kg

Guld: Lilly Jansson, Majornas BK
Silver: Rebecca Rapp, BK Älgen

Dam Diplom A 70 kg

Guld: Emely Lindquist, Majornas BK
Silver: Livia Björketidt, Gripen BK
Brons: Amar Atie, Örebro BK
Brons: Rebecka Persson, Redbergslids BK

Herr Diplom C 34 kg

Guld: Neo Gustavsson, Kalmar BK
Silver: August Lindholm, Majornas BK
Brons Maksymilian Loniewski, Knivsta IK

Herr Diplom C 36 kg

Guld: Oskar Liljeberg, Örebro BK
Silver: Alan Abdulrahman, Upsala IF Boxning
Brons: Kevin Hedman, Morgongåva BK

Herr Diplom C 40 kg

Guld: Filip Af Uhr, Morgongåva BK
Silver: Kutkan Barlak, Haninge BK
Brons: Adam El Ajub, Bulldog Training Center
Brons: Christian Talgur, BK Rapid

Herr Diplom C 44 kg

Guld: Suleman Tabujev, Morgongåva BK
Silver: Fadel Atie, Örebro BK
Brons: Roman Grishanov, Örebro BK
Brons: Sebastian Yousef, NBK Akilles

Herr Diplom B 34 kg

Guld: Darin Veysi, Haninge BK
Silver: Ramadan Gadziev, BK Rapid
Brons: Emanuel Thanasoulelis, Örebro BK

Herr Diplom B 36 kg

Guld: Adam Rhaffouli, Haninge BK
Silver: Elliott Håkansson, Halmstad Boxing Club

Herr Diplom B 38 kg

Guld: Jonathan Josefsson, AIK Boxning
Silver: Yasin Alko, Majornas BK
Brons: Elvin Vincent, Bulldog Training Center
Brons: Devin Davila Garcia, Majornas BK

Herr Diplom B 40 kg

Guld: Jonathan Rokka, IK Ymer
Silver: Aram Ibrahim, Örebro BK

Herr Diplom B 42 kg

Guld: Wilmer Ekholm Olsson, Örebro BK
Silver: Adam Wehbi, BK Rapid

Herr Diplom B 44 kg

Guld: Ahmad Rashid, BK Rågsved
Silver: Paizutdin Irazikhanov, Haninge BK
Brons: Erik Pukshlis, Örebro BK
Brons: Jacob Andersson, Värnamo BK

Herr Diplom B 48 kg

Guld: Mir Wais, Majornas BK
Silver: Leo Sabani, BK Kelly
Brons: Halil Aslan, Team Hallstahammars BK
Brons: Oscar Härstedt, Höllvikens BK

Herr Diplom B 50 kg

Guld: Antonio Banovna, Höllvikens BK
Silver: Yusef Samadi, Örebro BK
Brons: Luca Isvic, Upsala IF Boxning
Brons: Abbas Heidari, Morgongåva BK
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Herr Diplom B 52 kg

Guld: Alex Mattsson Dennemo, Eskilstuna BK
Silver: Enes Öberg, Djurgårdens IF
Brons: David Vestling, NBK Akilles
Brons: Tyrehll Nyambok, Hammarby IF Boxning

Herr Diplom B 54 kg

Guld: Haidra Khairy, Angered BC
Silver: Oliver Hägg, Redbergslids BK
Brons: Jakob Taki, Örebro BK

Herr Diplom B 57 kg

Guld: William Jung, Hisingens BK
Silver: Ivan Ringståhl, Majornas BK

Herr Diplom B 60 kg

Guld: Noel Lindström, Värnamo BK
Silver: Maximillian Mesquita, AIK Boxning
Brons: Valter Jonung, BK Rapid

Herr Diplom B 66 kg

Guld: Nermin Krasnici, Team Hallstahammars BK
Silver: Oliwer Aras, Vänersborgs BS
Brons: Lalo Dilan, Bulldog Training Center

Herr Diplom B 70 kg

Guld: Teo Hallström, BK Dacke
Silver: Malte Broman, BS Tor
Brons: Moses Bazzi, Djurgårdens IF

Herr Diplom A 42 kg

Guld: Gino Dobreva, Föreningen Redline
Silver: Jack Åkesson, BK Revansch

Herr Diplom A 44 kg

Guld: Malte Björk, BK Kelly
Silver: Alex Holmqvist, BK Revansch
Brons: Aram Al-Zuhairi, Örebro BK

Herr Diplom A 48 kg

Guld: Said Mamergov, Haninge BK
Silver: Amir Hasanahunov, Kalmar BK
Brons: Erik Torege, Örebro BK
Brons: Benjamin Rahimi. Örebro BK

Herr Diplom A 50 kg

Guld: Angelo Adamos, AIK Boxning
Silver: Alexander Järetoft, IF Linnea
Brons: Frank Åman, Majornas BK
Brons: Roni Özturk, Morgongåva BK

Herr Diplom A 52 kg

Guld: Belal Jeberah, Hammarby IF Boxning
Silver: Tage Arbin, Kalmar BK

Herr Diplom A 54 kg

Guld: Viktor Kjellerhag, Morgongåva BK
Silver: Emil Ödman, Redbergslids BK

Herr Diplom A 57 kg

Guld: Jamie Bronks, IF Linnea
Silver: Ruben Gard, Hammarby IF Boxning
Brons: Oscar Ledam, Redbergslids BK
Brons: Antony Akl, Halmstads Boxningssällskap

Herr Diplom A 60 kg

Guld: Kristian Samo, NBK Akilles
Silver: Hugo Philipsson, IK Ymer
Brons: Omar AL Hassan, Majornas BK
Brons: Eddie Sabani, BK Kelly
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Herr Diplom A 63 kg

Guld: Viktor Heiche, BK Avance
Silver: Abdi Subayr, AIK Boxning
Brons: Albin Elfqvist, BK Kelly
Brons: Ludde Emard, Höllvikens BK

Herr Diplom A 66 kg

Guld: Elton Abebe, Majornas BK
Silver: Jesper Bergström, BK Rapid
Brons: Anas Jiber, Haninge BK
Brons: Carl Blom, AIK Boxning

Herr Diplom A 75 kg

Guld: Divine Ejesum, Angered BC
Silver: Ali Rasouli, BK Rågsved
Brons: Kutay Barlak, Haninge BK
Brons: Rewar Rasul, Hammarby IF Boxning

Herr Diplom A 86 kg

Guld: Maga Osamanov, Haninge BK
Silver: Rebin Sadik, Angered BC
Brons: Teo Torstensson, Punsch Out BC
Brons: Michell Aras, Vänersborgs BC

SBF:s pris:

Bästa Boxare Flickor C-klass: Estelle Håkansson, 
Halmstad BC
Bästa Boxare Pojkar C-klass: Filip Af Uhr, 
Morgongåva BK

Bästa Boxare Flickor B-klass: Athina Lundberg 
Sörnskog, AIK Boxning
Bästa Boxare Pojkar B-klass: Mir Wais, Majornas BK

Bästa Boxare Flickor A-klass: Medina Zaman, 
Haninge BK
Bästa Boxare Pojkar A-klass: Jamie Bronks, IF Linnea

Bästa Klubb Diplom-SM 2021: Haninge BK
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Under 2021 har vi genomfört följande 
utbildningsaktiviteter tillsammans med våra distrikt 
och föreningar 

Utbildning
Utbildningsverksamheten är ett område som, likt 
de flesta andra områden under 2021, sett väldigt 
annorlunda ut med mycket inställd och uppskjuten 
verksamhet till följd av Covid-19 och de restriktioner 
som uppstått till följd av detta. Situationen har 
ju dock på ett akut sätt belyst behovet av digitala 
utbildningsalternativ och mötesformer. Vi håller 
på att se över och utveckla utbildningarna, ett 
arbete lett av sportchef och sportkommittén. 
Arbetet har bestått av att gå igenom och uppdatera 
innehållet och formatet på samtliga utbildningar i vår 
utbildningsstege. Till viss mån är det klart och som 
nu kommer börja implementeras i utbildningarna 
framöver. Under 2021 höll vi för första gången 
utbildningar i digital form, såväl tränarutbildningar, 
domarutbildningar, diplomdomarutbildningar 
som tävlingsledarutbildningar. Vi erbjöd också 
under våren en föreläsningsserie med 7 digitala 
föreläsningar med externa föreläsare kostnadsfritt 
via digitala plattformar.   

Tränarutbildningar
Totalt har vi under året arrangerat 4 
tränarutbildningar, 2 st. Steg I-kurser och 2 st. Steg 
II-kurser. Dessa genomfördes till hälften digitalt, 
där den teoretiska delen fick ta stor plats, och till 
hälften praktiskt. Den praktiska delen genomfördes 
under hösten 2021 då vi hade möjlighet att träffas i 
fysisk form. Upplägget kunde definitivt ha förfinats 
och slipats lite på, då det dröjde lite väl länge mellan 
teori och praktik i vissa fall samt att materialet kan 
utvecklas bättre för digitala utbildningar men vi har 
genomfört utbildningar för tränare, under andra 
former och det är viktigt att också våga se hur vi kan 
arbeta för att tillgängliggöra utbildningarna för fler. 
Den praktiska delen genomfördes på fyra platser i 
Sverige:
Umeå
Stockholm
Göteborg
Höllviken

Totalt har 58 tränare genomgått Steg I under året 
och 42 tränare genomgått Steg II. Den teoretiska 
delen av utbildningarna hölls av Meseret Bede och 
Lennart Bernström. Den praktiska delen hölls av 
Meseret Bede och Daniel Nash (Stockholm), Lennart 
Bernström (Umeå), Johan Hedengran (Göteborg) 
och Majid Jelili (Höllviken).

Vi märker att det finns ett uppdämt utbildningsbehov 
i samtliga distrikt på grund av pandemin och det är 
något som vi nu ska arbeta för att rätta till under 
2022. Samtidigt så har vi också insett att det är 
viktigt att kunna erbjuda alternativ till fysiska träffar, 
exempelvis i digitalt format av utbildningar, samt att 
anpassa innehållet i våra utbildningar till att kunna 
användas både i fysisk form och digital form eller 
som hybridformat. Här har vi ett arbete framför 
oss att göra och det är en intressant utmaning för 
att kunna tillgodose så många som möjligt. Det 
handlar både om innehållet på utbildningarna och 
var tyngdpunkten ligger i materialet men också hur 
vi kan användas oss av teknik för att kunna förmedla 
budskapen och målen med utbildningarna. 

Då vi oftast samarrangerar Steg I- och Steg 
II-utbildningar med föreningar/distrikt är det 
glädjande att vi har ett intresse för att arrangera de 
grundläggande tränarutbildningarna, som är navet 
i vår tränarutbildning. De högre utbildningarna 
arrangerar SBF oftast på eget initiativ. Detta enligt 
den utbildningsplan som läggs i början av varje år. Vi 
söker också aktivare en förankring och samarbete 
med distrikten för att bättre förankra utbildningar 
och försöka tillgodose föreningars utbildningsbehov. 
Distrikten är också en viktig kontaktyta gentemot 
samtliga föreningar i respektive distrikt, både 
för att samla upp utbildningsbehov men också 
för att enklare kunna tillgodose att fler nås av 
utbildningarna. 
Vi försöker arbeta med en geografisk spridning på 
våra utbildningar, ibland behövs fler utbildningar 
i vissa distrikt men arbetar alltid efter att kunna 
erbjuda våra utbildningar på så många platser som 
möjligt för att vara tillgängliga. Även ekonomiskt så 
har vi sedan ett par år tillbaka en subventionering 
av deltagaravgiften på utbildningarna som ni som 
förening kan söka via projektstöd IF, något som 
vi råder er att göra. Prata gärna ihop er några 
föreningar inom distriktet när det börjar bli dags att 
utbilda, det blir lite enklare att planera en utbildning 
om vi vet att det finns ett gediget underlag för 
utbildning från början. Man får också ut mer av 
utbildningar där fler deltar för att öka möjligheter till 
diskussioner och fler erfarenhetsutbyten. 

Domarutbildningar 
Under 2021 genomfördes 1 domarutbildning digitalt 
under ledning av Cem Önal. På utbildningen deltog 
14 domare. 

Antalet genomförda diplomdomarutbildningar är 
1 till antalet under 2021. Den hölls i kombinerad 
form med teori digitalt och praktik under Diplom-

UTBILDNING
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SM i Morgongåva den 23–24 oktober 2021. På 
utbildningen deltog 10 diplomdomare. Kursledare 
var Oscar Sihlén och Carina Sihlén. 
Vi önskar en högre frekvens av och deltagande på 
våra domarutbildningar, något som behöver arbetas 
vidare på. Oavsett om det är i digitalt format eller om 
utbildningen hålls på plats i fysisk form. Domarna 
är väldigt viktiga inom vår idrott och utbildningen 
av nya domare samt fortbildningen av etablerade 
domare är central för verksamheten. Detta så att 
vi kan växa som idrott genom fler arrangemang. 
Domarutbildningarna hålls både för att utbilda nya 
domare och för att domare med mer erfarenhet 
löpande skall kunna uppdatera sina kunskaper. 
Det är viktigt att fortsätta arbeta med detta för att 
fortsätta ha hög nivå på våra domarutbildningar, 
oavsett inriktning. Framför allt så är det viktigt att 
utbildningarna för diplomdomare tar fart igen och 
blir ett kraftfullt verktyg i utvecklingen av våra 
boxare. Det är viktigt att man får rätt vägledning 
som idrottare, inte bara av sin tränare, utan av andra 
matchfunktionärer. Det är därför viktigt att både 
utbilda sig och fortbilda sig som domare, oavsett hur 
många år du har dömt eller varit aktiv. 

Det arrangerades också en tävlingsledarutbildning 
i digital form under ledning av Susanne Kärrlander i 
maj 2021. På utbildningen deltog 9 tävlingsledare.

SBF Damsatsning
4 utbildningstillfällen var planerade och uppskjutna 
från 2020 inom denna satsning, spridda geografiskt. 
Innehållet var både praktisk boxning men också en 
föreläsning och lite diskussion kring olika ämnen. 
Borås, Stockholm, Höllviken och Härnösand var 
de tänkta platserna för endags-lägren som riktar 
sig till kvinnliga boxare och ledare. På grund av de 
restriktioner som stramades åt under hösten så blev 
inte lägren genomförbara utan även de sköts på 
framtiden och vi hoppas kunna genomföra lägren 
under 2022.

Utbildning för unga ledare
Den 12–13 juni 2021 höll SBF en riktad 
utbildningshelg för Unga Ledare och tränare. 
Inriktningen på denna första utbildning var 
ledarskap och föreningsliv. Det pratades boxning 
men tyngdpunkten i utbildningen låg på ledarskap 
och arbete på föreningsnivå. Utbildningen vände sig 
till unga ledare mellan 14–25 år som anmäldes och 
nominerades av sina föreningar. Totalt deltog ett 
20-tal unga ledare från 10 föreningar. Utbildningen 
hölls via en digital plattform vilket kanske minskade 
interaktionen något men det var ändå ett bra första 
tillfälle för utbildning för Unga ledare. 
Föreläsarna kom från Bosöns Idrottsfolkhögskola, 
RF och RF/SISU Norrbotten med intressanta 
föreläsningar från Anna Laurel Nash och Anthony 

Yigit. Det pratades om föreningslära, ledarskap och 
motivation, inkludering och delaktighet samt trygg 
idrott. 
Tanken är att detta ska fortsätta under 2022 och 
framåt samt att en kommande utbildning över 
flera träffar ska köras årligen. Unga ledare är en 
del av vår idrottsframtid och vi behöver ge dem 
så många verktyg vi bara kan för framtida arbete, 
både på nationell nivå och på föreningsnivå. 
Såväl inom det idrottsliga och boxningen som i 
ledarskap, föreningslära, trygg idrott, delaktighet 
och andra områden som man behöver hantera som 
idrottsledare och tränare.  

Utbildningar framöver
Tränarutbildning Steg I och Steg II är grundpelarna i 
vår tränar – och ledarutbildning och det är glädjande 
att det fortfarande finns ett stort intresse för att 
gå utbildningarna för tränare och föreningar samt 
att det finns distrikt och föreningar som är villiga 
att arrangera utbildningarna. Målet är att planera 
utbildningarna så att de också förläggs med bra 
geografisk spridning så att så många tränare som 
möjligt ska kunna gå utbildningar så nära geografiskt 
som möjligt.

Målsättningen med utbildningarna är att skapa en 
grund för deltagarna att kunna leda och planera 
en träning, hur man arbetar med ledarskapet 
samt grundläggande kunskaper i fysiologi, mental 
utveckling och träningslära samt få praktisk 
erfarenhet att instruera och utföra boxningstekniska 
moment. Ett annat övergripande mål är att fylla 
tränarlicenserna med innehåll samt öka den 
kunskapsbank som vi har för att underlätta för 
tränare och föreningar i vad man kan förmedla efter 
genomförd utbildning i SBF:s regi. Det vill säga att 
utbildningarna ska innehålla en såväl kompetent 
idrottslig utbildning, det vill säga boxningsmässig 
kunskap och utbildning, samtidigt som 
utbildningarna ska innehålla uppdaterad kunskap 
och förhållningssätt inom ledarskap, fysiologi, 
träningslära, mental idrottsträning, planering, 
regler och annat. Det är viktigt för SBF att hela tiden 
utveckla och utvärdera våra utbildningars format 
och innehåll. Detta för att hålla våra utbildningar 
uppdaterade men också för att hela tiden kunna vara 
noggranna med de budskap och den kunskap som vi 
förmedlar via våra utbildningar för att på så vis sprida 
och förmedla vad svensk boxning står för till tränare i 
våra föreningar, och därmed indirekt till våra boxare. 
Det är därför viktigt att vi har en gemensam linje över 
våra utbildningar kring vad som ska förmedlas. Vi 
arbetar med att skapa en utbildning för våra utbildare 
för att uppnå en samsyn kring innehåll och pedagogik 
gällande våra utbildningar och dess förmedlande. 
Vi vill samtidigt också utveckla användandet och 
samarbetet med SISU och deras ledarutbildningar på 
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grundläggande nivå. När man läser utvärderingarna 
från utbildningarna så rapporterar de om en stor 
nöjdhet med utbildningarna men att det alltid finns 
saker som kan förbättras. Vi tar tacksamt emot 
alla åsikter och tankar och arbetar för att kunna 
inkorporera vissa saker i utbildningarna eller 
förändra och anpassa utbildningarna så att de kan 
utvecklas med tiden och bidra starkt till utvecklingen 
av svensk boxning. 

Gällande våra högre tränarutbildningar, Steg III 
och Steg IV, så har vi haft inte anordnat någon av 
dessa under 2021. Anledningen till det är främst 
att de utbildningarna är längre och inte är lika lätta 
att ställa om till digitalt format. De kommer att 
fortsätta hållas centralt, det vill säga de arrangeras 
av SBF, inte i samarbete med något distrikt. Målet 
med dessa utbildningar är att vidareutveckla såväl 
boxningskunskapen men också öka kunskaperna i 
andra ämnen så att deltagarna kan känna sig säkra 
i sitt ledarskap. Det är också viktigt med ett ökat 
erfarenhetsutbyte för att öka förmågan att fortsätta 
utveckla boxare, i både bredd- och elitsyfte. I detta 
syfte är det mycket bra att vi har hjälp från RF att 
kunna anordna föreläsningar med experter inom 
olika ämnen för att fördjupa kunskaperna. 
Vikten av digitala varianter av utbildningar har 
ställts på sin spets under Covid-19. Arbetet fortgår 
inom SBF för att titta på hur vi på  kan dela upp våra 
utbildningar i olika teoretiska och praktiska block 
och hur de kan användas för att enkelt ha digitala 
utbildningar på det vi kan digitalt i alla fall. De 
praktiska momenten får ske via uppsamlingsheat 
eller i någon annan form av redovisning. En annan 
viktig del är interaktionen mellan deltagarna och 
erfarenhetsutbytena men det går att få till även i 
digitala forum, slutligen så behöver vi titta på hur vi 
kan säkerställa kunskapsöverföring och eventuella 
hemuppgifter som kan behöva konstrueras för att 
få till ett visst prov av kunskap som helt klart är 
bra att ha, oavsett format på utbildning. Detta är 
ett pågående arbete som ingår i den översyn av 
utbildningsstegen, innehåll, format och upplägg som 
är pågående inom SBF.

Utveckling av utbildningar
Under 2021 så har Sportchefen och Sportkommittén 
tittat över innehållet och upplägget för 
utbildningarna inom svensk boxning. Arbetet fortgår 
och det kommer presenteras när det är färdigt och 
antaget som arbetsmaterial.
Diskussionerna har kretsat mycket kring 
utbildningarnas innehåll och uppdatering 
av detsamma, formatet på utbildningarna, 
utbildningsmål, utbildare och vilka riktlinjer vi ska ha 
för utbildningarna gällande exempelvis licensiering 
av tränare och deltagande på utbildningarna. 
Planen för det fortsatta arbetet under 2022 är att 

bilda en referensgrupp som kan underlätta arbetet 
med utbildningar och göra (eller genomföra) en 
grundlig genomgång och uppdatering av innehållet 
på utbildningarna, förtydliga den ”svenska skolan” av 
boxning och gå igenom formatet på utbildningarna 
för att anpassa oss efter behov och deltagande. 
SBF ämnar även att under 2022 utöka och utbilda sin 
utbildarpool så att fler duktiga tränare och ledare 
får chansen att leda och vara instruktörer under 
utbildningar. 
Vi kommer också att se över det regelverk som finns 
kring utbildningar bland annat med tid mellan olika 
utbildningar och vilka krav som kan ställas på tränare 
gällande licenser och utbildningar. Uppdatering av 
innehållet på samtliga utbildningar, lägga till något 
som behövs eller flytta något innehåll samt se över 
uppgifter under utbildningarna är också viktiga 
delar i översynen. Fokus ska ligga på boxningen 
under utbildningarna men det är mycket annat som 
behövs arbetas med som tränare för att underlätta 
utlärandet av boxning och idrott. Något som också 
blir viktigt är det som tidigare nämnts att våga se 
över innehållet och formatet på utbildningarna 
och att kunna lägga delar av utbildningar, eller 
kanske hela utbildningar, i digitalt format. Både för 
utbildning och för fortbildning inom alla områden. 
Vi vill också sikta på att arrangera fler utbildnings 
forum eller liknande centrala mötesplatser för att 
kunna erbjuda utbildningar och forum för dialog inom 
specifika områden. 

Det finns mycket att utveckla inom detta område, 
från en grund som är bra. Att våga titta på och 
prova andra format, andra vägar och typer av 
utbildning och fortbildning blir en viktig del i att 
fortsätta vara relevanta och uppdaterade inom 
utbildningsområdet. 
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Projektstöd IF 2021
Projektstöd IF är namnet på det som tidigare hette 
Idrottslyftet Föreningsstöd. Tanken med Projektstöd 
IF är liknande den som gällde för Idrottslyftet. 
Pengarna kan man ansöka om hos respektive SF 
och medlen ska gå till utveckling av föreningars 
verksamhet inom vissa givna projektområden. 
Ansökan görs via SF, som ansvarar för fördelning 
av pengar och att ansökningarna är korrekta och 
inom ramen för ansökan. Riksidrottsförbundet väljer 
huvudområden att fördela medel inom, sedan kan 
respektive förbund lägga till andra potter. SF fördelar 
sedan medlen efter antal ansökningar och ansökt 
belopp. 
Projektstödet som är öppet för föreningar att söka 
har under 2021 har haft tre inriktningar. Stödet har 
samma inriktning åren 2020 och 2021 eftersom 
projektstöden numera är tvååriga. Följande 
inriktningar har Riksidrottsförbundet beslutat om:

Inriktningar
- Projektstöd för inkludering och arbete mot 
idrottssvaga områden - projekt inom detta område 
hanteras av RF-SISU:s distriktsförbund och är inget 
som Specialidrottsförbunden fördelar.
- Projektstöd för utbildning - detta område är 
sökbart hos Svenska Boxningsförbundet och 
syftet är att projektstödet ska användas för att 
stärka barn- och ungdomsidrott i föreningarna. 
Målet är att förbättra ledarnas kunskaper 
om barn och ungdomars fysiska, psykiska, 
sociala och idrottsspecifika utveckling. Stödet 
består i subvention av deltagaravgiften på våra 
Stegutbildningar (I, II, III och IV) för tränare och 
ledare samt för domar/tävlingsledarutbildningar och 
diplomdomare. 

Även idrottsövergripande utbildningar som ingår 
i SISU:s utbildningsprogram kan subventioneras. 
Dubbelfinansiering tillåts dock inte. Förening kan 
således inte få bidrag från både SBF och SISU-
distrikt för samma utbildningstillfälle.

Föreningarna måste redovisa sitt behov av 
utbildningar och hur många man vill utbilda. Detta 
är nödvändigt för annars kan verksamheten inte 
bli subventionerad. Det är viktigt att föreningarna 
formulerar en egen utbildningsplan. Föreningar kan 
ge in en ansökan för varje utbildning eller så kan 
föreningen göra en ansökan som inkluderar flera 
utbildningar. 

-Projektstöd för att behålla ungdomar mellan 
13–20 år - detta område är sökbart hos Svenska 

Boxningsförbundet och syftet är att projektstödet ska 
användas för att öka föreningarnas möjligheter att 
få ungdomar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den 
organiserade idrotten. Exempel på inriktningar kan 
vara att utveckla nya tränings- och tävlingsformer 
för målgruppen, anpassa idrottsytor samt utveckla 
föreningsmiljön så ungdomarna känner sig trygga, 
välkomnade och inkluderade. Föreningarna bör 
sträva efter bra idrott och ett ökat engagemang i 
föreningen. 

Arbetet ska bedrivas med en tydlig koppling till ett 
behålla-perspektiv. Det viktiga är att ansökande 
föreningar arbetar aktivt, inte bara med rekrytering, 
utan också med verksamhet som handlar om att 
behålla medlemmar och aktiva inom föreningen. Det 
kan t.ex. gälla att försöka behålla medlemmar i andra 
roller etc. 

Bra om arbetet inriktas så att verksamheten 
kan tilltala så många olika ambitions- och 
kunskapsnivåer som möjligt. 

Föreningar kan arbeta med kultur, organisation, 
värdegrund, demokratiska processer, 
inkluderingsprocesser etc. Många ungdomar kan 
behållas i föreningen om de t.ex. får andra roller 
inom föreningen.
 
Föreningar kan också arbeta med Trygg Idrott, 
Barnens spelregler, Värdegrund, Normkritiskt 
arbete, verksamhetsplaner, föreningsdemokrati och 
andra verktyg för att utveckla organisationen med 
syftet att behålla medlemmar i målgruppen 13 - 20 
år.

Riktlinjer för att kunna söka  
projektstöd:

• Föreningen ska bedriva barn- och       
ungdomsverksamhet.
 
• Projektansökan skall avse en satsning som 
ligger framåt i tiden.

• Ansökan kan ej göras för insatser om man 
erhållit ersättning för samma kostnad från annat 
håll. För satsningen som helhet kan medel erhållas 
från olika aktörer, men om dubbelfinansiering sker 
kommer föreningen att bli återbetalningsskyldig.

• Lägerverksamhet: grundprincipen är att 

PROJEKTSTÖD IF
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läger på föreningsnivå inte kan bekostas genom 
föreningsstödet. RF anser att läger är återkommande 
aktiviteter och de är att betrakta som ordinarie 
verksamhet. Läger kan vara utvecklande för de 
barn och ungdomar som deltar på lägret, men de 
leder generellt inte till utveckling av föreningarnas 
verksamhet.

• Föreningen måste ha slutredovisat projekt 
från tidigare Idrottslyftsår för att kunna söka 
föreningsstöd 2021.

•Medlemsavgiften ska vara betald till SBF – 
föreningen måste således vara medlem i SBF.

• Inga skulder till SBF får finnas från en 
ansökande förening – inga projektansökningar 
kommer att beviljas om föreningen har skulder till 
SBF.

• Föreningen ska genomföra/ha genomfört 
”Vaccinera klubben” samt utbildningen ”Ren 
Vinnare”. 

Projektstöd att fördela

SBF har fått ett anslag inom området Projektstöd 
IF 2021 på 740 000 kr. Dessutom fick man överföra 
medel från 2020 till 2021. Pengarna fördelades 
mellan de två områdena: ”Behålla ungdomar” och 
”Utbildning”.
 
Under 2021 har det totalt inkommit 16 
projektansökningar under ”Behålla ungdomar”. 
12 har godkänts. Fyra ansökningar har avslagits 
eftersom de inte föll inom ramen för områdets tänkta 
tillämpning.

För området ”Utbildning” har 13 ansökningar 
om subvention inkommit och samtliga har blivit 
godkända.

Av den totala summan på 740 000 kr för projektstöd 
2021 för IF har 297 300 kr använts. Resterande medel 
överförs till 2022 och kan användas då tillsammans 
med de nya medlen för 2022. Vi vill betona vikten 
av att föreningarna försöker använda medlen för 
det ändamål och den tid som de beviljats. Om vi inte 
använder våra projektstöd på rätt sätt finns det risk 
att RF skär ner vår del av projektstödet. 
 
18 föreningar har ansökt om medel. Detta är en siffra 
som vi vill förbättra. Vi har ca. 200 föreningar och det 
är inte bra om bara 10% av föreningar är med och 
ansöker medel. 

De här projektpengarna är till för er föreningar och 
utvecklandet av föreningarnas verksamhet. SBF 

kan inte göra något annat med pengarna utan de går 
tillbaka till Riksidrottsförbundet om de inte används. 

Vi arbetar för och önskar att pengarna som finns 
inom Projektstöd IF skall användas av och komma så 
många föreningar som möjligt till nytta. Vi uppmanar 
därför alla föreningar att söka Projektstöd IF för att 
utveckla verksamheten eller för att pröva på nya 
idéer i föreningen. 

Om några föreningar uppfattar det som komplicerat 
att söka medel kan ni söka hjälp av föreningar 
som tidigare sökt och fått pengar beviljade. Under 
2021 har Covid-19 fortsatt påverkat det minskade 
söktrycket. 
    
SBF kommer att förbättra sin ”marknadsföring” av 
ansökningarna till föreningsstödet. SBF kommer 
också att hjälpa föreningarna med att skapa och söka 
nya projekt. 
Projektstöd IF (och tidigare Idrottslyftet) har gjort 
det möjligt för SBF att stödja sina föreningar i deras. 
Vi ska försöka bli bättre på att ta fram paketlösningar 
och underlätta för föreningarna att söka projektstöd.

Vi har full respekt för att de två senaste åren har varit 
speciella. Föreningar har fått kämpa för att bibehålla 
den verksamhet man har. 

SBF uppmanar alla föreningar att inför 2022 och 
2023 inkomma med ansökningar om både projekt 
och utbildningssubventioner. Det gäller att snabbt 
komma i gång igen efter pandemin. Kanske finns det 
något vi lärt oss under pandemin eller återstarten 
som det är värt att spinna vidare på? Kanske behöver 
vi utbilda fler ledare, tränare och aktiva? Kanske har 
vi en idé som vi alltid velat prova men inte haft råd 
med.  
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Domarkommittén 

Svenska Boxningsförbundets domarkommitté har 
ombildats under 2021 och alla domaransvariga 
har medverkat i kommittén och börjat att bygga 
upp domarkåren i skuggan av pandemin. Vi har 
genomfört ett uppstartsmöte och påbörjat arbetet. 

Kommittémedlemmar
Anders Andersson
Jimmy Björketidt (Samkallande)
Per Engström
Mikael Höök
Anne Merete Mellemsaether
Mika Moisio
Stefan Nordin
Tom Svenonius
Cem Önal

Kommittén skall arbeta inom 7 olika områden: 
Uttagningar nationellt 
Uttagningar internationellt
Code of Conduct, 
Gender
Utbildningar och utveckling 
Dam  
Mentorskap
 
Uttagningar nationellt: SBF:s tävlingar och 
internationella tävlingar där SBF kan skicka domare 
har vi röstat fram Per Engström, Stefan Nordin och 
Jimmy Björketidt

Uttagningar internationellt: Har styrelsen beslutat 
att Dorian Butar tar ut domare som har AIBA status 1 
till 3 star till de tävlingar som kräver AIBA status.

Utbildningar och utveckling: Arbetar Per Engström, 
Anne Merete Mellemsaether, Cem Önal och Tom 
Svenonius.

Resterande är inte på plats ännu.

Uttagningsgruppen har under säsongen 2021 tagit ut 
följande domare till uppdrag:

I samarbete med arrangören för King Of The Ring 
togs det ut nyare domare till tävlingen för att bygga 
upp deras erafenhet och även se vilka som skulle 
kunna testa för Förbundsdomartest under SM.

Uttagna:
Felicia Landh Liljenberg
Sami Dashaj
Louise Pettersson

Diplom-SM, Morgongåva                                                                              
Daniel Samuelsson R/J. Jerker Krantz R/J.  Mikael 
Höök R/J.  Jan Eliasson R/J.
Domaransvarig: Per Engström.
 
Danska Mästerskapet                                                        
Per Sönnerby R/J
 
Landskamp mot Danmark i Malmö.                                                   
Anne Merete Mellemsaether R/J och Mats Olander 
R/J.
Domaransvarig Anne Merete Mellemsaether

Landskamp i Jönköping
Mika Moisio R/J, Jerker Krantz R/J
Domaransvarig: Per Engström

Svenska Mästerskapen och Junior/ungdoms SM, No
rrköping:                                    
Tom Svenonius R/J, Mika Moisio R/J, Christer Palmén 
R/J, Per Sönnerby R/J, Anne Merete Mellemsaether 
R/J, Mats Olander R/J, Thomas Nelson R/J (NOR), 
Tom Elmgren R/J (FIN), Lars Aspelund R/J (DEN).
Domaransvarig: Per Engström

Internationellt:
18–24 maj Montenegro Cup: Mats Olander
15–25 juni U22 Elite Men and Women: Christer 
Palmen

Inställda tävlingar, där svenska domare var uttagna:

Nordiska Mästerskapen, Island. 
 
Under 2021 genomfördes 1 domarutbildning digitalt 
under ledning av Cem Önal. På utbildningen deltog 

KOMMITTÉRAPPORTER 
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14 domare. 

Vi kunde genomföra ett förbundsdomartest under 
SM. 
Kandidaterna klarade detta utmärkt
Felicia Landh Liljenberg Godkänd 
förbundsdomar J
Sami Dashaj  Godkänd förbundsdomar R/J

Året domare 2021 Christer Palmen

Jimmy Björketidt

Sportkommittén/ Sportrådet 

Sportkommittén, bestående av Majid Jelili och Klas 
Sandberg, inledde året med att vara ett stöd till 
sportchef Lars Myrberg.  

Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges olympiska 
kommitté (SOK) och Parasportsförbundet ansvarar 
gemensamt för samordnat elitstöd. Fördelningen av 
stödet baseras på en utvecklingsplan som respektive 
specialförbund ska göra. Sportkommittén arbetade 
under våren och sommaren med att sammanställa 
planen som presenterades för SBF styrelse och 
sedan RF/SOK/Parasporten. Rapporten ligger som 
underlag till det stöd som beviljas. 

I rapporten beskrivs:
• Nulägesanalys av landslagen
• SBF:s organisation och ledning
• Forskning och utveckling 
• Krav- och prestationsanalys 
• Tester och uppföljning
• Utvecklingsmiljöer
• Idrottsvänliga lärosäten 
• Tränarutveckling. 

Sportkommittén upplöstes under hösten och istället 
tillträdde ett Sportsligt råd vars syfte är att vara ett 
rådgivande organ till en tänkt sportkoordinator. Det 
sportliga rådet har varit vilande i avvaktande på en 
rekrytering av tjänsten. 

Majid Jelili
Ordförande

Diplomkommittén 

Diplomkommittén har under verksamhetsåret 
följt och arbetat vidare med den arbetsplan som 
utformades 2019. Ökat intresse för diplomboxning 
som idrott för pojkar och flickor är ett av huvudmålen. 
Vald arbetsmodell att via uppsökande verksamhet 
har varit ett uppskattat inslag ute bland så väl ledare 
som boxare. Förbättrat försvar, färre regelbrott samt 
ökad förståelse för boxning som bedömningssport 
har genomsyrat aktiviteterna. Pandemin har till viss 
del begränsat men aldrig skapat stiltje då alternativ 
aktivitet planerats för att inte tappa momentum. 
Övergripande summeras året enligt nedan punkter.  

 • Blockutbildning, pilot i fyra distrikt
 • Förberedande arbete inför 2022,  
  träningsdagar och blockutbildning i  
  samtliga distrikt
 • Uppsökande verksamhet samt “Road  
  Trip 2021”
 • Tävlande nationellt
 • SM 2021
 • Internationellt utbyte och samarbete
 • Inventering resurs, ledare och boxare

Blockutbildning, pilot i fyra distrikt 
För att trimma samt mäta utfall av kommitténs 
arbetsmodell med blockutbildning valdes fyra 
distrikt som pilot. Kommittén är nöjd med utfallet och 
noterar hög kompetens och starkt engagemang hos 
landets ledare och boxare. Man har således nått de 
mål som satts upp.

Förberedande arbete inför 2022, träningsdagar 
blockutbildning samtliga distrikt
Kommittén har förberett för att samtliga distrikt 
under 2022 kommer att hålla gemensamma 
träningsdagar med blockutbildning på fasta datum.

Uppsökande verksamhet samt “Road Trip 2021”
För att lägga grund inför de mål som satts upp för 
2022/2024 samt för att lindra effekterna av pandemin 
intensifierades den uppsökande verksamheten 
under smeknamnet “Road Trip 2021”. Distrikt som 
inte kunnat medverka fysiskt har deltagit via länk.   
Totalt har:
• 23 träningsdagar och blockutbildningar  
 genomförts från söder till norr
• 70 engagerade ledare deltagit, vid ett eller  
 flera tillfällen
• 350 boxare deltagit, vid ett eller flera   
 tillfällen
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Tävlande nationellt
Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer 
gav utrymme för nationellt tävlande från augusti 
månad och ett fåtal tävlingar genomfördes i landet.     
SM 2021
Svenska mästerskapen i Diplomboxning 
arrangerades 2021 i Morgongåva 23–24 november. 
Under dagarna två möttes 154 boxare varav 126 
pojkar och 28 flickor. En ökning av antalet flickor 
från 12 % till 22 % från föregående år. Ett SM i god 
sportslig anda där många matcher höll mycket hög 
nivå, samt glädjande med så pass högt deltagarantal 
under rådande pandemi och dess restriktioner. 

Internationellt utbyte och samarbete
Träningsläger Gdansk 7–13 augusti. SBF:s 
Diplomkommitté gick med en inbjudan till klubbar 
och distrikt till ett läger i Gdansk. Ett antal boxare 
och föreningar tackade JA till inbjudan och har varit 
nere i Polen på ett 7-dagarsläger. Sätet var i en helt 
nybyggd träningsanläggning ett stenkast utanför 
den vackra staden Gdansk. En trupp på 19 boxare 
och 4 ledare från 3 distrikt respektive 9 klubbar. 
Deltagande nationer förutom Polen var Tjeckien, 
Slovenien, Kroatien. Värdefulla internationella 
kontakter och utbyte. Polen har haft lite medaljtorka 
under många år, från att förr alltid vara med 
bland topp 5 vid OS (8 guld, totalt 43 medaljer) 
och övriga mästerskap. De har därför för ca 4 år 
sedan börjat satsa mer dedikerat på de yngre för 
att bygga grundstruktur. Lägret är en del av den 
satsningen och de tycker sig redan se resultat på 
ungdomssidan. Den svenska kullen blev pionjärer 
som första svenska diplomboxare på träningsläger 
utanför Sveriges gränser. SBF:s diplomkommitté 
värdesätter utbytet högt då det finns en gammal tro 
att boxning internationellt är för tufft för våra barn 
och ungdomar. Spridningen i årets kull var från att 
ej ha gått match till närmare 100 matcher men all 
träning och matchning nivåanpassades. 

Baltic Cup 51, 2–5 december i Zinnowitz Tyskland
Kommittén var på plats i den anrika Baltic Cup 
med klubblag från ett flertal klubbar. Turneringen 
startades 1970 och detta var 51e upplagan i 
ordningen. Svenska klubboxarna bestod av 6 pojkar 
och 2 flickor som kämpade om medaljer under 4 
dagar. Medaljer blev det dessutom, ett flertal guld 
borgade för pris bästa lag, samt även pris som 
turneringens “Bästa Damboxare”.

Inventering resurs, ledare och boxare
Under det gångna året har kommittén fått 
möjligheten att träffa boxare, ledare och domare. 
Mycket kompetenta och kunskapstörstig ledare 
samt en engagerad domarkår visar på att 

diplomboxningen är stark som idrott. Duktiga 
boxare har bjudit på elegant boxning samt många 
minnesvärda dialoger utanför ringen. Men “mycket 
vill ha mer” och vi ser därför fram emot nästa 
verksamhetsår samt att arbeta vidare för att nå de 
mål som satts upp för 2024. 

Kermith Fredriksson
ordförande 

Disciplinnämnden 

Nämnden har sedan årsmötet 2021 haft följande 
sammansättning:

Ordförande: John Brikell                                     2020 - 2022
Ledamöter: Anne Merete Mellemsaether  2020 - 2022
Tommy Torstensson             2021 - 2022                      
Suppleanter:
Mosa Sayed                                                                2020 - 2022
Göran Andersson                                                    2020 - 2022
 
En anmälan omfattande två personer har inkommit. 
Ärendet återförvisades till behörigt distriktsförbund 
varpå det överklagades.
Ärendet har sedan överklagats till RIN som, efter sin 
granskning av ärendet, inte funnit tillräckliga skäl 
för att meddela prövningstillstånd. SDF:s beslut att 
lämna anmälan utan bifall skall därmed stå fast.

John Brikell
Ordförande

Läkarkommittén 

Den nystiftade läkarkommittén närvarade vid SM 
i Norrköping. Kommittén består av Robert Ludwig 
(specialist i allmänmedicin och ortopedisk medicin), 
Jamaldin Jaff (ortoped) och Juliana Söderström 
(läkarstuderande). De förefaller lämpade för 
framtida uppgifter och sänker snittåldern i 
kommittén betydligt. 

Det är viktigt att någon av oss är med då det händer 
saker för våra landslagsboxare som vi måste lära 
känna bättre. Gärna även vid tävlingar utomlands.

Det är också viktigt att tränare hör av sig, i första 
hand till undertecknad vid skador, framför allt 
handskador som ofta inte känns igen av `` vanliga´´ 
läkare och inte syns på RTG/MR. I ingen annan idrott 
eller yrke används ju händerna på samma sätt. Dessa 
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skador kan ofta åtgärdas på ett enkelt sätt.

Jag hoppas på att få inbjudan till tränarutbildningar 
framöver för att tala om detta och annat viktigt som 
bland annat nödvändigheten av nackträning.

Robert Ludwig
Ordförande

AIBA, IBA och EUBC - Internatio-
nellt påverkansarbete!

Undertecknad har haft fyra olika möten med AIBA, 
IBA och EUBC under året som gått. 

AIBA Pre-Congress Continental Forum via ZOOM-
länk 21-12-03

AIBA Extraordinary Congress via Zoom 21-12-12

EUBC Extraordinary Congress via Zoom 21-12-12

Som ni säkert kommer ihåg hette vårt internationella 
förbund AIBA under åtskilliga år.
Internationella Olympiska Kommittén har riktat 
hård kritik emot hur verksamheten i AIBA har 
bedrivits. IOK har understrukit bristen på bland annat 
demokrati och transparens – och undertecknad 
instämmer till fullo i denna kritik.
Det tragiska är att denna kritik från IOK medför 
att under OS-boxningen i Tokyo fick inte vårt 
internationella förbund ansvara för boxningen
 – utan detta gjorde IOK. Vid mötet med AIBA den 
12 december 2021, med ordförande Umar Kremlev, 
föreslogs att ändra namnet AIBA till IBA för att skaka 
av sig gamla skandaler med korruption och andra 
oegentligheter som bland annat brist på demokrati.
Men det räcker inte att byta namn -det gäller att byta 
inriktning.
IBA har nog försökt ända riktning till det bättre, 
men med en rysk ordförande och ett ryskt statligt 
energibolag som Gazprom som den stora och 
ende sponsorn till IBA – lär det troligtvis inte bli en 
tillräckligt tydlig förändring avseende demokrati 

och transparens. Tyvärr följer EUBC i IBA:s fotspår. 
Boxningen hotas att uteslutas från OS!

Svensk Boxning ställer sig starkt kritiskt till såväl hur 
EUBC som IBA styrs.
Vi försöker med demokratiska medel åstadkomma 
förändringar.
Vi står starka tillsamman med USA, England, Nya 
Zeeland, Nederländerna, Frankrike, Schweiz, 
Danmark, Island, Finland och Norge.
Undertecknad har tillfrågats och bidrager 
med strategiska råd utifrån min bakgrund som 
Communications Manager – Kommunikatör och 
lobbyist.
Vi jobbar hårt och intensivt för att få till förändringar i 
såväl IBA som EUBC.
Vårt arbete är pågående och gruppen har ZOOM- 
möten varje vecka. Och ibland flera gånger i veckan. 
Genom brev och intensiv uppvaktning av IBA med 
brev och med önskan om personligt möte med Umar 
Kremlev försöker vi få till förändringar.

Vårt svenska Riksidrottsförbund och 
Riksidrottsstyrelsen är medveten om det hårda och 
intensiva arbete som SBF och undertecknad utför 
internationellt för ökad demokrati och transparens. 
SBF har fått uppskattning av RF för detta arbete. 
Undertecknad och SBF kommer att fortsätta arbeta 
intensivt för positiva förändringar inom IBA och 
EUBC! Detta arbete kommer att få sin kulmen på 
IBA:s kongress i Turkiet i maj och EUBC:s kongress i 
italienska Assisi i april!
Kampen fortsätter!

Per-Axel  ''PAX'' Sjöholm
Ordförande Svenska Boxningsförbundet
Medlem i EUBC Coaches Comission
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SVERIGES OLYMPISKA 
KOMMITTÉ

Den 20 april 2021 genomfördes det 108:e årsmötet, 
det andra digitala årsmötet i SOK:s historia. SOK:s 
ordförande Mats Årjes hälsade alla välkomna och 
inledde att man inte kunde tro för ett år sedan 
att man skulle bli tvungen att anpassa årsmötet 
utifrån Covid-19. Dessutom reflekterades kring 
att det var ett klokt beslut man tog när man sköt 
upp de olympiska spelen i Tokyo 2020, det har 
gett oss ett extra år att förbereda den svenska 
OS-truppen inför spelen 2021. 41 olympiska 
förbund fanns representerade på mötet. Svenska 
Boxningsförbundet representerades av Ordförande 
Per Axel Sjöholm och verksamhetschefen Patrick 
Wheeler. Anna Lindberg från de Aktivas kommitté 
anmälde att Anna Laurell Nash kommer att 
representera Aktivas kommitté i styrelsen under 
kommande år, till och med årsmötet 2022.

Valberedningens representant Patrik Tengwall 
nominerade Mats Årjes till ordförande i SOK för 
fyra år. Årsmötesordförande Margareta Israelsson 
konstaterade att endast en person fanns på förslag 
och därefter utsåg årsmötet via acklamation 
Mats Årjes till ordförande för Sveriges Olympiska 
Kommitté. 
Under val gällande fyra ledamöter av styrelsen 
för en period av fyra år, beslutade årsmötet enligt 
valberedningens förslag att utse Anders Larsson, 
Petra Sörling, Malin Eggertz Forsmark och Stefan 
Rahm till ledamöter av SOK:s styrelse för en 
mandatperiod på fyra år, till och med årsmötet 2025. 
Voteringen gav följande utfall.

Anders Larsson             42 röster
Petra Sörling                  42 röster
Malin Eggertz Forsmark 41 röster
Stefan Rahm                  38 röster

Kort därefter förklarade årsmötesordförande att det 
108:e årsmötet för Sveriges Olympiska Kommitté var 
avslutat.

RIKSIDROTTSMÖTE 
(RIM) 2021

Digitalt möte

Riksidrottsmötet 2021 öppnades av RF/SISU:s 
generalsekreterare Stefan Bergh. Han önskade, 
ca 1 200 deltagare välkomna till det första digitala 
Riksidrottsmötet genom tiderna. När ordföranden 
Björn Eriksson fick ordet talade han bland annat om 
anläggningsfrågan, folkhälsan och att det är viktigt 
att de små förbunden får samma uppmärksamhet 
som de stora. RF och SISU stämman förklarades 
därmed öppnad.

Idrottsministern Amanda Lind höll ett anförande 
om jämställdhet samt om samhällets och idrottens 
utmaningar. Hon kom också in på effekterna av 
Corona varefter hon riktade ett stort tack till RF/SISU 
och idrottsrörelsen. Ministern tackade också för 
all förståelse för restriktioner och råd som kommit 
från regeringen och FHM. Med en förhoppning om 
att återstarten kommer i gång till hösten. Ministern 
avslutade med att poängtera att idrotten behövs, 
men det gäller att komma till rätta med doping, hot, 
matchfixning och fusk.

Stefan Bergh sammanfattade verksamhetsåren 2019 
och 2020. En något annorlunda presentation med 
tanke på de stora utmaningar som idrottsrörelsen 
ställts inför under framför allt 2020. Corona 
pandemier och och andra problem till trots har 
mycket arbete lagts ner för att idrotten ska få en bra 
återstart. Det är viktgit att ta med sig att kristiden har 
lett till utvecklandet av nya digitala former för möten, 
utbildningar, mm.  

Därefter föredrog, revisorn Peter Ek och de valda 
lekmannarevisorerna sina rapporter. Stämman 
beslutade att godkänna verksamhetsberättelserna, 
de ekonomiska rapporterna och beviljade styrelsen 
för RF/SISU ansvarsfrihet för perioden 2019–2020. 

Därefter inleddes förhandlingarna om tre 
propositioner från RS, gällande den Strategiska 
planen för 2022–2025 (Den innehöll ett mindre 
tillägg för att förbättra kontinuiteten.) Det hade 
också föreslagits en justering och tydliggörande av 
uppdraget för RF/SISU nationellt, det idrottsliga, 
det samhälleliga och förvaltningsuppdraget. 
Den tredje propositionen innehöll ett förslag om 
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verksamhetsinriktning för 2022–2023. Dessa 
propositioner bordlades till efter det att samtliga 
motioner behandlats. 

Motioner och propositioner i urval

Fäktförbundets motion gällde god förvaltningssed 
inom idrotten och innebar en indirekt kritik mot det 
idrottsmonopol som RF har genom sitt uppdrag att 
fördela bidrag i myndighets ställe. Idrottsrörelsen 
behöver se över denna ording. RS föreslog att avslå 
motionen med hänvisning till rörelsens uppbyggnad 
och goda samarbete samt att det var positivt att 
staten hade förtroende för RF att fördela medlen. 

Lördagen inleddes med en genomgång 
av motionerna kring LOK-stöd från Sv. 
Gymnastikförbundet, Skateboardförbundet samt 
Skolidrottsförbundet om sänkt LOK-stödsålder. 
Motionärerna ville också göra en total översyn 
av LOK-stödet som system för bidragsfördelning 
och mätsystem. Mot detta ställdes RS förslag att 
avslå eller anse motionen besvarad eftersom det 
påbörjats en översyn, som dock blivit fördröjd p.g.a. 
Coronapandemin, men som kommer att slutföras till 
kommande RIM 2023. Det påpekades också att RF 
kan besluta om ändringar i LOK-föreskrifterna och 
att vissa justeringar också kommer att genomföras. 

Sv. Curlingförbundets motion om en komplettering 
av stadgarna för att uppfylla värdegrunden gällande 
diskrimineringsgrunderna ställdes mot RS förslag 
att i stadgarna föra in att mångfald skall eftersträvas 
då det inte är etiskt rätt eller till och med kan vara 
integritetskränkande att ta reda på personers 
sexuella läggning, tro eller annat vid val till styrelser. 
Stämman beslutade att yrka bifall till RS förslag 
att mångfald skall eftersträvas som formulering i 
stadgarna. 

Sv. Kanotförbundets motion om en förändring i 
stadgarna gällande könsfördelning i centrala organ 
(styrelse och valberedning) i SF ska formuleras om 
antalet ledamöter i organen inte överstiger ett visst 
antal eller att ordförande ska räknas med när man 
räknar procenten ställdes mot RS yrkande på avslag 
av motionen.

Därefter behandlades en proposition från RS 
gällande förändring av röstlängden för stämman 
till en mer proportionerlig fördelning av rösterna. 
Detta då det lämnar mer utrymme för att ta in fler 
förbund och tydliggör fördelningsprinciperna 
för de tilläggsröster som finns. Stämman biföll 
propositionen.

Sv. Fäktförbundets motion om en ny och stark 
elitidrottsorganisation med statligt satta mål, 
statlig finansiering och fristående från RF och 
SOK. Elitidrotten skulle sättas i fokus. Motionen 
kan kanske närmast ses som en reaktion på RS 
proposition om ett nytt Elitidrottsprogam som 
behandlades efter motionen. Motionen och 
propositionen innehåller egentligen samma 
tankestoff men skillnaden är att det ska ske fortare 
och med mer statlig inblandning. RS yrkade avslag på 
motionen med hänvisning till det Elitidrottsprogram 
man själv presenterat i propositionen. 
Stämman avslog motionen. Stämman valde 
därigenom att värna om idrottens självbestämmande 
och möjligheten att få bedriva sin verksamhet i 
enlighet med egna uppsatta mål. 

Därefter behandlades RS proposition om ett nytt 
idrottsövergripande Elitidrottsprogram med riktning 
2030. Programmet har tagits fram i samverkan 
mellan RF, SOK och SPK och är ett helhetsgrepp 
gällande svensk Elitidrott. Propositionen har 
identifierat ett antal framgångsfaktorer och punkter 
att arbeta med för att förbättra arbetet med elitidrott 
i såväl SF som i de centrala organisationerna. 
Programmet syftar till att ta fram fler externa 
samarbetspartners samt att staten tillför mer medel 
för elitidrottsutveckling. Stämman bifall RS förslag 
och programmet antogs.

RS presenterade en proposition om kompetensstöd 
till SF avseende Parasport. Detta har tidigare hetat 
kompetenscenter men det går nu under namnet 
kompetensstöd och syftar till att SF ska kunna starta 
upp verksamheten Parasport samt att Integrera 
Parasport i SF eller fortsätta utveckla Parasporten 
inom förbundet. Stödet är både ekonomiskt 
men består också av utbildning för ledare och 
tränare. Dessutom kan Parasportförbundet 
även stödja IF på andra sätt än tidigare. Tanken 
är att förbättra möjligheterna för idrotter med 
funktionsnedsättningar att kunna utöva idrott på 
ett enklare sätt och att SF och IF ska kunna hantera 
frågan med mer stöd.
 
Sv. Ishockeyförbundet och tretton andra förbund har 
lämnat in en motion om ett stärkt ekonomiskt stöd 
till SF gällande det idrottsliga området och en ökad 
möjlighet för SF att själv bestämma vad medlen ska 
gå till. Medlen ska således inte vara öronmärkta. 
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RS föreslår att medel till SF ska kunna föras över 
genom en effektivisering och rationalisering av den 
centrala organisationen samt att det ska tillföras 
ca. 60 miljoner till SF:en fram till och med 2025. 
Det är framför allt på central och distriktsnivå som 
genomlysningen ska göras. Detta är i linje med bl.a. 
den nya uppdragsbeskrivningen och kommande 
distriktsutredning som ska beslutas om senare.  

De mindre förbunden som upplevt stort stöd från RF 
ser en risk i att deras stöd för att arbeta med annat 
än sina idrottsliga uppdrag kan bli en utmaning att 
genomföra. Troligen har RS lagt sig lite väl lätt i 
frågan, men det är en åsikt som inte delas av alla. 
I motionen yrkas också att det behöver göras en 
konsekvensanalys innan beslut kan tas. 
Stämman beslutar dock att bifalla RS förslag med 
röstsiffrorna 170-15-10 samt att avslå yrkandet om 
konsekvensanalys med återrapportering 2023.
 
Sv. Triathlonförbundets motion om ett återinförande 
av 10-procentigt bidragstak när det kommer till de 
ekonomiska stöden blev en stötesten. Motionären 
yrkade på att det 10-procentiga bidragstaken som 
tidigare funnits skulle återinföras för verksamhet på 
central nivå och att inget förbund skulle kunna nå 
över 10% i de ekonomiska stöden. Detta skulle idag 
drabba framför allt ett förbund (SvFF) och kanske 
missgynna några förbund inom vissa områden. 

Debatten fördes under pamfletter som gemenskap, 
solidaritet och att fler ska få bidra till idrottens 
verksamhet och få möjlighet till att utveckla en 
viss idrott. RS menade att beslutet egentligen 
bara skulle drabba ett förbund. Det blev en ganska 
hätsk debatt och efter omröstning hade stämman 
röstat bifall till motionärens förslag med siffrorna 
112-65-17. Det blev ett efterspel till detta och 
sista ordet är inte sagt om vi ska tro det som sägs 
i rörelsen. Framförallt så kan det ses som en kritik 
mot det ekonomiska stödsystem som togs fram och 
beslutades om vid RIM 2019. En hel del förbund 
reserverade sig mot beslutet. Detta har lett till ett 
skiljenämndsförfarande som kommer att avgöras 
under 2022.

Medlemsansökningar

Först ut var Sv. Padelförbundet med en ansökan om 
medlemskap i RF. Padelförbundet är redan medlem i 
SISU. Förbundet uppfyller storlekskriteriet och andra 
kriterier för medlemskap. Efter en presentation av 
Padelförbundets verksamhet och explosionsartade 
framväxt har det gjorts en utredning kring Padelns 
eventuella släktskap med andra racketidrotter och 
ett möjligt sammangående med annat förbund. RS 
föreslår att stämman yrkar bifall till Padelförbundets 
medlemsansökan. 

Detta gör också stämman enhälligt.
 
Därefter kom turen till Sv. Islandshästförbundet som 
för åttonde stämman i rad ansöker om medlemskap 
i RF och SISU. Här ska tilläggas att förbundet 
uppfyller storlekskriterier och andra kriterier för 
medlemskap samt att det genomförts en medling 
i god anda mellan Sv. Ridsportförbundet och Sv. 
Islandshästförbundet under ledning av RF. Ett 
samgående är inte möjligt, bland annat p.g.a. olika 
internationella bestämmelser och RS yrkar därför 
bifall till ansökan om medlemskap och stämman 
bifaller ansökan. 

Sedan behandlades Friskis & Svettis 
Riksorganisations ansökan om medlemskap i RF. 
Många av dess föreningar är redan medlemmar i 
Sv. Friidrottsförbundet. Detta var en på förhand 
ganska friskt debatterad ansökan eftersom 
riksorganisationen uppfyller storlekskriteriet 
och andra kriterier, samtidigt som det finns vissa 
frågetecken angående tävlingsverksamhet och 
vilken idrott som faktiskt bedrivs. Därutöver finns det 
släktskap med andra idrotter. 

Sv. E-sportförbundet är ett av två E-sportförbund 
som ansökt om medlemskap. Efter en bra 
presentation som besvarade en hel del frågor 
och en diskussion om idrotter som inkorporerat 
e-sportliknande utövare, t.ex. cykel. RS yrkade 
avslag på medlemsansökan på grund av att det inte 
går att bedöma vilken idrott som förbundet bedriver. 
Stämman beslutade att gå på RS linje.

Det var sedan dags för det andra E-sportförbundet 
(SESF) att presentera sin ansökan. Även här 
hade RS yrkat avslag på ansökan, och trots en bra 
presentation avslogs ansökan. 

Därefter kom tre ansökningar om medlemskap 
från följande förbund: Sv. Förbundet för 
funktionell fitness. Ansökan avslogs på grund 
av storlekskriteriet. Svenska Jiujitsuförbundets 
ansökan avslogs på grund av storlekskriteriet 
samt närbesläktad idrott eftersom Sv. 
Jiujitsufederationen är redan medlemmar i Budo och 
Kampsportförbundet. Svenska Bridgeförbundets 
ansökan avslogs på grund av att man inte ansågs 
bedriva en idrott baserat på det fysiska kriteriet 

Sv. Schackförbundet ansökte om medlemskap i SISU. 
Ansökan avslogs på grund av att man inte ansågs 
uppfylla kriterierna för idrott. 
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Ytterligare motioner i urval

Efter medlemsansökningarna fortsatte behandlingen 
av kvarstående motioner. Först ut var Svemo:s 
motion om en gemensam olycksfallsförsäkring 
för alla idrottande barn och ungdomar mellan 
7–25 år. Motionären menar att det är viktigt att alla 
kan bedriva sin idrott och att alla kan teckna en 
gemensam olycksfallsförsäkring för idrottsrörelsen 
med RF som upphandlare. En del idrotter kan ha mer 
utmaningar än andra att de kan teckna försäkringar 
baserat på idrottens natur. 
RS redovisar att det gjorts en utredning och att det 
nu kommer att skickas ut en intresseanmälan till SF 
om att delta i en upphandling, för det fall tillräckligt 
många SF uppvisar intresse. Det bör också beaktas 
att vissa SF har egna lösningar och samarbetsavtal 
med försäkringsbolag. RS och stämman ansåg 
därmed att motionen var besvarad. 

Det behandlades också två propositioner gällande 
ändringar i Idrottens Antidopingreglemente. 
Ändringar föreslogs för en bättre överensstämmelse 
med Världsantidopingkoden. Dessutom innehöll 
propositionen förslag till vissa redaktionella 
ändringar i RF:s stadgar samt justeringar kring 
formuleringar i idrottens bestraffningsregler. Båda 
dessa propositioner antogs av stämman enhälligt. 
De ändringarna som föreslås i RF:s stadgar anpassas 
också till SISU:s stadgar vilket SISU-stämman också 
enhälligt beslutade om. 

PARAIDROTT 

Den 9–10 september var SBF:s kansli inbjudna till 
Umeå för en träff med IFK Umeå och för att få höra 
mer om deras projekt för boxning som träningsform 
för personer med funktionsnedsättning
Det hela började egentligen med att IFK Umeå för 
ett par år sedan inledde ett arbete med boxning som 
träningsform för rörelsehindrade, under ledning av 
Erik Nyström. Erik har sedan dess arbetat fram ett 
koncept för träning för sittande boxning, baserat på 

det material som finns och sin egen kunskap. SBF fick 
sedan den bok som Erik skrivit om sin egen träning 
och sitt eget tränarskap. Boken väckte en hel del 
tankar när den landade på kansliet i SBF.
IFK Umeå har sedan sökt, och fått, medel för att 
utöka projektet av Allmänna Arvsfonden och på 3 år 
utveckla denna träningsform för att kunna spridas 
till andra boxningsföreningar och andra idrotter. 
Detta har också lett till att man kunnat anställa två 
projektledare som ska ta detta i mål. 
Då det hos SBF är ett område som vi gärna vill titta 
närmare på för att öka vår egen kunskap och kunna 
stötta föreningar med denna form av träning i sin 
verksamhet (eller som vill börja med detta) så var 
det givet att åka upp och besöka verksamheten. 
Besöket började med ett möte med de två 
projektledarna Morgan Poopuu och Frida Myrsten 
samt Sofie Gustafsson från Västerbottens 
Parasportförbund. Under mötet utbyttes 
erfarenheter och tankar kring arbetet med 
Paraboxning och hur vi som förbund kan arbeta med 
detta och vad vi kan behöva tänka på. Vi tackar Sofie 
för att hon hade möjlighet att ge sina inspel och 
tankar om fortsatt arbete!
Därefter pratade Frida och Morgan om projektets 
olika faser, mål och arbetssätt och hur de tänkt att 
lägga upp verksamheten och vilka punkter de valt att 
trycka på. Sedan följde en diskussion om projektet, 
arbetet och fortsättning och ett framtida samarbete. 
Projektet är 3-årigt och inkluderar en 
kartläggnings-/etableringsfas, en utbildningsfas 
och en avslutningsfas med dokumentationsfas för 
fortlevnaden av projektet. 
Mycket av projektet är också inriktat på att hitta 
sätt att översätta utbildningsmaterial till sittande, 
genomföra enklare undersökningar av effekter av 
träning men också att etablera kontakter med andra 
idrotter som också arbetar med rörelsehindrade 
eller personer med andra funktionsnedsättningar. 
Speciellt intressant är det att man engagerat en 
fysioterapeut i projektet (Morgan) som bistår med 
nya tankesätt gällande träning och uppföljning. 
Syftet är rehabiliteringsboxning och att maximera 
sin träning med fokus på individuell träning och 
anpassning som måste göras till respektive boxare. 
På kvällen blev vi sedan inbjudna att titta på ett 
träningspass i IFK Umeås träningslokal. Det blev 
ett besök som präglades av mycket glädje, en stark 
kämpaglöd och ett stort engagemang. Det var väldigt 
roligt att se, inspirerande och tankeväckande på flera 
sätt. Erik Nyström höll i passet med hjälp av Morgan 
och Frida tränade. Det var också en ögonöppnare 
att se hur man kan arbeta, både som ledare 
och tränare, för att engagera och entusiasmera 
gruppen, samtidigt som det också ska framhållas 
assistenternas roll i träningen – de gör ett fantastiskt 
arbete med sina individer.   
Detta är en del av boxningsförbundets uppdrag, att 
göra boxningen tillgänglig för alla och ett projekt 
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som är väldigt lovande och som vi gärna ser över 
om vi kan stödja på något sätt i syfte att möjliggöra 
för fler föreningar som bedriver eller vill bedriva 
denna typ av rörelseträning för målgruppen. Likt 
det som bedrivs med Parkinson-boxning och som 
vi bör se över hur vi kan stötta. Vi har också fått 
kontaktuppgifter till Svenska Parasportförbundet 
för att öppna upp en dialog om hur vi i framtiden 
kan arbeta med detta som förbund och se vad vi kan 
behöva för att underlätta för IF att arbeta med detta, 
om intresse finns. En hel del handlar om utbildning, 
men det finns andra aktiviteter som vi kan behöva 
hjälp med att identifiera. Att kunna erbjuda denna 
form av träning är viktigt för idrotten.

NATIONELL  
IDROTTSUTBILDNING – 
NIU/RIG

Nationell idrottsutbildning med inriktning boxning 
finns i två städer och skolor i landet. I Stockholm, 
Haninge på Fredrika Bremergymnasiet och i 
Göteborg på Angeredsgymnasiet. De lärare/
instruktörer/tränare som är anställda på skolorna 
och undervisar i de kurser inom ämnet specialidrott 
som eleverna inom NIU läser är själva tidigare 
aktiva boxare. Fredrika Bremergymnasiet har, 
med tillstyrkan från SBF, tillstånd från Skolverket 
att få fortsätta driva NIU och även söka för ett RIG 
för fyra startomgångar mellan höstterminen 2019 
och höstterminen 2022. För NIU-verksamheten 
finns, av SBF, framtagna kravspecifikationer 
med riktlinjer och kriterier för såväl "tillstyrkan 
av NIU" som "bedömning och urval av elever 
till NIU". Båda kravspecifikationerna utgår från 
och baseras på gymnasieskolans styrdokument, 
Riksidrottsförbundets vägledning och 
rekommendationer samt SBF:s egna idrottsspecifika 
bedömningar. Kravspecifikation för "tillstyrkan av 
NIU" kommer att användas av SBF då skolor, som 
ansökt om att få driva NIU hos Skolverket, vill få 
sin ansökan tillstyrkt av SBF. Kravspecifikation för 
"bedömning och urval av elever till NIU" kommer 

SBF:s ungdomsansvarige, årligen under vårterminen 
tillsammans med ansvarig lärare, tränare, instruktör, 
använda sig av vid urval av de elever som sökt om att 
få börja NIU höstterminen samma år.
För att på ett strukturerat vis kunna utvärdera 
och utveckla NIU-verksamheten och elevernas 
utveckling finns på båda skolorna "handlingsplan 
för systematiskt kvalitetsarbete". Handlingsplanen, 
som utvärderas och revideras årligen i augusti/
september, skrivs gemensamt av ansvariga för 
NIU-skolornas verksamhet och representant från 
SBF. I handlingsplanen beskrivs mål och aktiviteter 
på såväl kort (1 år) som lång sikt (3 år). Från 
Angeredsgymnasiet har man meddelade att man 
kommer att trappa ner sitt NIU och fortsätta som 
LIU. När det kommer till ansökan från Fredrika 
Bremergymnasiet angående att söka RIG har SBF 
tillstyrkt deras ansökan.

VÄRDEGRUNDSARBETE
Under början på 2021 inleddes en satsning på arbete 
med värdegrund och trygga idrottsmiljöer ute i våra 
medlemsföreningar där syftet var att genom att 
arbeta med en kompetenshöjning inom förbundet 
och dess medlemsföreningar om hur man kan arbeta 
med att synliggöra strukturer, jargong, normer och 
beteenden som påverkar föreningsmiljön kan vi 
skapa en mer attraktiv och trygg idrottsmiljö för 
fler. Detta gäller både redan aktiva och presumtiva 
boxare och aktiva. Efter introduktionen kunde sedan 
varje förening arbeta vidare med dessa frågor i den 
egna föreningsmiljön och anpassa material och 
insatser utefter hur den egna verksamheten ser ut 
och dess behov. Ett annat syfte var också att sätta 
föreningar i kontakt med sin idrottskonsulent från 
RF/SISU och diskutera dessa frågor med andra 
föreningar inom sitt distrikt.

Innehållet i utbildningen var en genomgång av 
Idrotten vill, idrottsrörelsens idé och värdegrund 
och vad det innebär att följa den, en genomgång av 
Svenska Boxningsförbundets värdegrund och våra 
uppförandekoder, en utbildning i hur man kan arbeta 
med att skapa Trygga Idrottsmiljöer samt materialet 
Barnens spelregler som riktar sig specifikt mot barn- 
och ungdomsidrott.

Satsningen genomfördes i samarbete med RF/SISU 
Idrottsutbildarna i samtliga våra distrikt (10 st.) och 
de RF/SISU-distrikt som finns (19 st.). Arbetet har 
sett lite olika ut i distrikten, beroende på hur RF/
SISU-distrikten är organiserade, men de träffar som 
har hållits med föreningar i distrikt, SBF och RF/
SISU har hållits via digitala plattformar på grund 
av det rådande pandemiläget under 2021. Vissa 
konsulenter i distrikten har också arbetat mer direkt 
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med deras föreningar och där har ingen central träff 
för distriktet skett. Vi uppskattar att vi nått ungefär 
20–25% av våra föreningar med denna satsning. Vi 
hade självklart hoppats på mer och att fler fått ta 
del av denna satsning och utbildning men arbetet 
fortsätter under 2022, med fler centrala träffar och 
vidarearbete för att fortsätta sprida värdegrunden 
och arbetet med Trygga idrottsmiljöer för alla. 
Följande RF/SISU-distrikt har haft träffar:
Stockholm, Västernorrland, Västergötland 
(Göteborg), Värmland, Härjedalen/Jämtland, 
Uppland, Norrbotten. I vissa av dessa distrikt 
fortsätter arbetet på föreningsnivå med 
fortsättningsutbildningar och nätverk vilket mycket 
väl kan vara en ingång för framtida arbete.

Följande RF/SISU-distrikt planerar träffar under 
hösten med en lite annan ingångsvinkel:
Småland, Halland, Skåne, Västerbotten, 
Västergötland, Östergötland, Södermanland, 
Dalarna, Blekinge

Några distrikt jobbar mer med uppsökande 
verksamhet i respektive distrikt:
Gävleborg, Västmanland, Gotland.

KOMPENSATIONSSTÖD 
OCH ÅTERSTARTSSTÖD 

På grund av Coronapandemin och dess påverkan 
på hela samhället beslutade Riksidrottsförbundet 
ganska snabbt redan 2020 att till regeringen 
ansöka om utökade bidrag från regeringen för 
att öppna möjligheten att föreningar och förbund 
ska kunna söka kompensationsstöd för utebliven 
eller förändrad verksamhet på grund av Corona 
pandemin. Kompensationsstödet gick att söka 
kvartalsvis. Möjligheten att söka kompensationsstöd 
fanns även under 2021 men inför hösten 2021, i 
samband med att pandemin verkade avta något och 
restriktioner förändrades samt att ansökningarna 
för kompensationsstöd avtog något, så valde 
Riksidrottsförbundet att även lägga om en del av det 
utökade stödet för idrotten i ett fram syftande arbete 
benämnt Återstartsstöd. Totalt fördelades 230 
miljoner SEK till ett återstartsstöd.

Syftet med stödet är att möjliggöra för SF att både 
komma tillbaka till tidigare nivåer av verksamhet 
men också att utveckla verksamheten med 
framåtsyftande aktiviteter för att sprida idrotten 
till flera och försöka utöka vårt arbete med att 
erbjuda boxning till fler och öka antalet som boxas i 
våra föreningar. Återstartsstödet fördelades till de 

olika nationella förbunden baserat på tre kriterier: 
antal medlemsföreningar, antal rapporterade LOK-
stödstimmar (och förlusten av desamma) samt 
antal medlemmar i förbundet. Baserat på utfallen 
så delades SF in i olika grupper med ett bestämt 
pengaintervall. Då SBF likt mång förbund drabbats 
hårt av Coronapandemin så nådde vi taket för stödet 
i vår grupp. SBF tilldelades därmed 4,2 miljoner 
kronor i ett första Återstartsstöd. För att kunna ta del 
av stödet var varje förbund tvunget att skriva en plan 
för återstartsstödets användande och fördelning av 
pengar som sedan ska godkännas av RF. 

SBF valde att fördela 1,4 miljoner direkt till 
föreningarna och göra det sökbart via IdrottOnline. 
Varje förening har möjlighet att söka 10 000 kronor 
för återrekrytering av ledare, tränare och aktiva samt 
förstärkning av material. Detta stöd finns fortfarande 
att söka.
 
2,8 miljoner fanns för SBF:s verksamhet nationellt 
som fördelas till bland annat följande insatser och 
aktiviteter:

- Anställandet av en person på kansliet med ansvar 
för att samordna återstarten och kontakta föreningar 
och distrikt för fortsatt arbete och stöd.

- Återstartskonferenser i distrikten – Konferenser på 
distriktsnivå eller regions nivå se över hur pandemin 
har påverkat boxningen i våra distrikt och vilka 
insatser som kan få bäst effekt i respektive distrikt. 
Fler centrala mötesplatser

- Utbildningsaktiviteter i distrikten och 
utbildningsforum ute i landet. Utbildningsmaterial 
och andra utbildningsrelaterade insatser.

- Material för utbildning och inspiration 

- Rekrytering av boxare och ledare/tränare ute i 
föreningarna, se möjlighet att söka återstartsmedel 
via IdrottOnline men också insatser på nationell nivå 
för att stötta rekrytering av aktiva, ledare och tränare 
till vår idrott

 - Regionala läger i distrikt – både för barn- och 
ungdom men också för äldre boxare.   

- Stöd för att stärka olika geografiska områden 
och stötta områden där det inte finns så många 
föreningar för tillfället. Distriktsstöd och stöd för 
tävlingsverksamhet.

Under hösten 2021 meddelades också att förbunden 
tidigt under 2022 skulle få tillgång till ytterligare 
en omgång av Återstartsstödet, med liknande 
penganivåer som för Återstartsstöd 1. Därmed 
tilldelades SBF ytterligare 4,2 miljoner kronor för 
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arbete under 2022. Även här fördelades 1,4 miljoner 
i sökbart stöd till föreningarna och 2,8 miljoner till 
SBF nationellt. 

Dessutom meddelades under hösten 2021 att SBF 
tilldelas 500 000 kronor för återstartsstöd med 
speciell inriktning mot Elitverksamheten, framförallt 
de som är strax under landslagsnivå och att SBF 
tilldelas 660 000 kronor för återstartsarbete med 
inriktning Paraidrott. Arbetet med detta kommer att 
starta under 2022. 

Det är mycket möjligt och tänkbart att det kan 
komma mer pengar för att bidra till att återstarta 
verksamheten och det är en bra möjlighet att kunna 
intensifiera arbetet för att komma tillbaka som idrott 
till de nivåer som vi var på innan pandemin, på alla 
nivåer. Inte bara komma tillbaka, utan också växa och 
bli en starkare idrott på alla nivåer.

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA 
MEDEL 2021

Mycket av det operativa och uppsökande arbetet 
inom respektive område har pga. pandemisituationen 
i samhället varit begränsat eller inte genomförts 
överhuvudtaget under 2021. Mycket tid har därför lagts på 
att förbereda och se till att saker och ting finns på plats för 
när det operativa arbetet kan påbörjas igen, tillsammans 
med det rent planerande eller organisatoriska/
administrativa arbetet.
Ändamålsbestämda medel (Org, verksamhetsstöd 
och projektstöd SF)
Under RIM 2019 beslutades om en förändring och 
förenkling av bidragssystemet gällande de statliga 
stöden för idrottsrörelsen. Syftet var bland annat 
att tydliggöra vad de olika stöden ska gå till och 
vilka parametrar som ska ha effekt på storleken på 
respektive stöd. Stöden övergick dessutom från 
att vara ett-åriga till att vara två-åriga. Detta bland 
annat för att möjliggöra för förbunden att kunna ha 
en längre planeringshorisont vad gäller sina statliga 
stöd. Ändringen trädde i kraft från och med 1/1 2020 
och föregicks av ett intensivt arbete med bland annat 
övergripande tänkta förbundsutvecklingsplaner. 

Det nya stödsystemet bygger på tre olika typer av 
stöd för respektive förbund:
- Organisationsstöd
- Verksamhetsstöd 
- Projektstöd

Samt ett fjärde stöd som heter projektstöd IF (gamla 
Idrottslyftets föreningstöd) men mer om det i annan 
del av denna verksamhetsberättelse. 

Organisationsstöd:
Organisationsstödet inbegriper bland annat det 
ekonomiska grundstöd man har som medlem 
i Riksidrottsförbundet. Andra parametrar som 
påverkar fördelningen av och storleken på 
organisationsstödet är antalet medlemsföreningar 
i förbundet samt antal aktiva medlemmar. Då 
dessa parametrar påverkar förbundet är det därför 
viktigt att våra medlemsföreningar uppdaterar 
sina medlemsregister i IdrottOnline och i övrigt 
fullgör sina åligganden gentemot förbundet med 
rapportering efter årsmöte och betalning av 
medlemsavgift exempelvis. 

Organisationsstödet är också det stöd som 
kan användas friast av de statliga stöden. 
Återrapporteringen av stödet är väldigt övergripande 
och det är tänkt som ett stöd för att upprätthålla god 
förbundsadministrativ nivå och tillhandahålla basala 
tjänster på förbundsnivå  
– mycket av stödet går till upprätthållande av 
administration, löner för anställda, kostnader 
för kontorsplatser och annat samt arvoden till av 
förbundet engagerad personal utanför kansliet. Av 
SBF:s totala statliga stöd under 2021 om 6 285 000 
kronor var organisationsstödet 2 430 000 kronor.

Verksamhetsstöd:
Verksamhetsstöden beslutades av stämman 2019 
att delas upp i fyra beståndsdelar: Barn- och 
Ungdom, Vuxenidrott, Elitidrott (Landslag) och 
Paraidrott. Verksamhetsstöden är riktade till 
specifika utvecklingsområden och medlen ska därför 
användas för att stärka just det givna området. 
Kopplat till de mer inriktade områdena är också den 
förbundsutvecklingsplan under 2019 som angav 
inriktning för respektive verksamhetsområde.
Vi vill också påpeka att det gällande dessa stöd finns 
ett långsiktigt tänk samt att situationen i samhället 
beträffande Covid-19 har satt en del käppar i hjulet 
för viss verksamhet varför många av områdena 
kommer att fortsätta arbetas med under en längre 
period, kanske till och med in över på kommande 
bidragsperiod.

Barn- och Ungdom:
Av dessa beståndsdelar så är Barn- och Ungdom 
den absolut största delen av verksamhetsstöden. 
Detta stöd riktar sig till verksamhet som bedrivs med 
målgruppen upp till 25 år. Verksamhetsstödet för 
Barn- och ungdom baseras till största del på antal 
föreningar inom förbundet som bedriver barn- och 
ungdomsidrott samt andel föreningar inom förbundet 
som söker LOK-stöd under året. Genom att söka 
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LOK-stöd bidrar föreningar inte bara till sin egen 
verksamhet utan också till att skapa ekonomiska 
förutsättningar för SBF att på central nivå bedriva 
verksamhet med inriktning mot Barn- och 
ungdomsidrott som kommer föreningar till gagn. En 
stor del av potten för Barn- och ungdomsverksamhet 
har gått till utveckling och uppdatering av 
utbildningar, arbete av diplomkommittén för att 
utveckla diplomboxningen samt för att titta på 
olika former hur vi kan utveckla delaktighet och 
inflytande i verksamheten, bredda verksamheten, 
implementera Barnkonventionen, sprida 
boxningen till fler tjejer, arbete med framtagande 
av olika policydokument och arbetsmodeller samt 
implementering av dessa i verksamheten, underlätta 
övergångar mellan olika kategorier inom boxningen, 
se över strukturer och normer inom idrotten samt 
andra utvecklingsområden. Tanken är bland annat 
att inom en snar framtid kunna ha årliga Barn- och 
ungdomsforum för ledare och tränare och arbeta 
aktivt för att stötta våra föreningar på central 
nivå för att utveckla sin verksamhet. Då dessa är 
tvååriga bidrag så kommer arbetet att fortlöpa 
inom dessa områden under 2021 och säkert ett par 
år framöver för att fortsätta stärka vår barn- och 
ungdomsverksamhet och därmed vår framtid som 
idrott. Ledarskap och trygg och säker föreningsmiljö 
för alla är några av många viktiga ledord i detta 
arbete. 

Av det totala statliga stödet för SBF på 6 285 000 
kronor för 2021 var verksamhetsstöd Barn – och 
Ungdom 2 030 000 kronor.

Vuxenidrott: 
Verksamhetsstödet för vuxenidrott är tänkt att 
riktas mot verksamhet inom SBF som riktar sig 
mot målgruppen 26–64 år. Även här beräknas 
stödet bland annat på antalet föreningar som 
bedriver riktad verksamhet för målgruppen 
(aktiv i idrott) och har rapporterad verksamhet i 
IdrottOnline. Samtidigt så är detta en kategori som 
Riksidrottsförbundet gärna vill få mer vetskap om 
inom själva idrottsrörelsen då man har svårt att 
kartlägga den påverkan och betydelse som idrotten 
har gentemot denna målgrupp (bland annat därför 
att LOK-stödet inte täcker målgruppen), man vill helt 
enkelt veta mer hur det ser ut i respektive förbund. 
Här inriktas SBF:s verksamhet på att dels göra 
en kartläggning av den verksamhet som bedrivs i 
föreningar – genom att kontrollera IdrottOnline och 
genomförande av ex. intervjuer med utvalda IF. En 
annan del av arbetet som har initierats inom detta 
område är framtagandet av en Seniormodell för att 
tydliggöra syn på träning, tävling och underlätta 
för IF som vill arbetar mer gentemot målgruppen 
genom motionspass eller annan typ av träning och 
verksamhet. Gruppen används ju också som bas för 

ledar- och tränarrekrytering vilket vi vill fortsätta 
uppmuntra och utveckla arbetet inom. Slutligen så 
är tanken också att vi vill arbeta mer för att stötta 
Parkinsonverksamheten och sprida den samt att 
genomföra en kartläggning av möjligheterna till att 
börja arbeta med paraidrott (boxning för personer 
med funktionsnedsättning) och fortsätta det arbete 
som redan bedrivs. 

Av det totala statliga stödet för SBF på 6 285 
000 kronor för 2021 var verksamhetsstödet för 
Vuxenidrott 120 000 kronor.

Paraidrott:
Stödet grundar sig i befintlig verksamhet som syftar 
mot Paraidrott. Då någon sådan riktad verksamhet 
i dagsläget inte bedrivs inom SBF har vi inte erhållit 
några bidrag för arbetet med denna verksamhet. 
Det är dock ett område som vi gärna undersöker 
och tittar närmare på hur vi kan erbjuda träning så 
vi fortsätter titta vidare på frågan. En första kontakt 
har tagits med IFK Umeå om arbete med denna 
målgrupp. Av det totala statliga stödet för SBF på 6 
285 000 kronor för 2021 var verksamhetsstödet för 
Paraidrott 0 kronor.

Elitidrottsstöd (Landslag):
Detta stöd är det tidigare Elitidrottsstödet som delas 
ut till förbund för att de har en landslagsverksamhet 
och till viss del baserat på omfattningen av 
landslagsverksamheten under föregående år. Tanken 
med stödet är att stötta med ekonomiska medel för 
att kunna bedriva tränings- och tävlingsverksamhet 
för landslagen samt att tilldela medel för att 
utveckla landslagsverksamheten och de atleter som 
finns i den. Detta bland annat genom deltagande 
i träningsläger och internationella turneringar för 
att kunna utveckla boxarna. Här i ligger också det 
antidopingarbete som genomförs på landslagsnivå. 
Tanken finns också att utveckla de atleter som är 
precis under landslagsnivå för att på sikt arbeta 
med en breddning av den absoluta toppen inom 
landslagen. Riktas framförallt till de äldre landslagen 
men pengarna fördelas i viss del också till de yngre 
landslagen. I stödet finns också en möjlighet att 
finansiera personella resurser som bistår och 
utvecklar landslagsverksamheten. Detta stöd är en 
del av den budget som samtliga landslag får tilldelad 
sig inför varje år. Pandemin har ju även under 2021 
satt sina spår i denna verksamhet, framförallt i 
arbetet med den breda eliten, då egentligen enbart 
boxare på landslagsnivå och elitnivå kunnat samlas 
och träna och tävla tillsammans. Av det totala 
stödet för SBF på 6 285 000 kronor för 2021 var 
verksamhetsstödet för elitidrott (landslag) 480 000 
kronor. 
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Elitidrottsstöd – Landslagsstöd X:
Detta område är specifika landslagsstödsprojekt 
som beslutas om inom ramen för det så kallade 
samlade Elitidrottsstödet. Det samlade 
elitidrottsstödet innebär i korthet att man slagit 
ihop tre organisationer som tidigare givit ut stöd för 
landslag separat, Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska 
Kommitté, och möjliggjort för dem att tillsammans 
prata med resp. Specialidrottsförbund om deras 
elitutvecklingsplaner, mål, utmaningar för elitidrott 
de upplever finns. Baserat på den presentationen 
och det samtalet avgör sedan RF, SOK och SPK 
fördelning av projektstöd till SF. Det kan vara både 
ekonomiska resurser, personella resurser men också 
tekniska resurser som finns till hands för förbunden 
från RF, SOK och SPK. Allt har dock ett syfte i att 
stärka elit- och landslagsidrotten inom förbunden 
och ett arbete att på sikt nå fler internationella 
framgångar. Man blir alltså tilldelad pengar baserat 
på behov för förbundets verksamhet som görs 
baserat på den utvecklingsplan man presenterar 
och vad som uppfattas under presentationen är 
viktiga framgångsfaktorer för vidareutveckling 
av förbundets landslagsverksamhet. SBF har 
från denna pott fått totalt 700 000 kronor för tre 
satsningar under 2021. 

Den ena satsningen är anställandet av en Sportchef 
för utveckling av förbundets centrala idrottsliga 
verksamhet, den andra är för utveckling av Tränare 
och den tredje är ett riktigt resursstöd för aktiva på 
landslagsnivå. 
Tanken bakom Sportchefens anställning har varit att 
få ett idrottsligt nav och en person som är ansvarig 
för den sportsliga utvecklingen av idrottarna 
men också förbundets idrottsliga organisation 
och förutsättningar. Att ha en ”spindel-i-nätet” 
funktion för att hjälpa till att utveckla och koordinera 
landslagsverksamheten tillsammans med coacher 
och aktiva och skapa bättre förutsättningar för 
utveckling av elitboxare. Ett övergripande ansvar för 
förbundets idrottsliga organisation och utveckling, 
baserat på forskning, utbildning, tester och en 
stark organisation. Det var också tanken att kunna 
arbeta lite mer administrativt med planering av 
verksamheten för att underlätta vid läger och 
turneringar. Det skulle också ingå uppdatering av 
kravanalyser, utvecklingsplaner och annat samt 
kontakter med RF och SOK i sportchefens tjänst.

För Sportchefstjänsten fick SBF 400 000 kronor 
under 2020 och har samma summa under 2021.

Vi hade även en pott med pengar för 
Tränarutveckling under 2021. Detta var tänkt 
att riktas mot implementering av kravanalysen, 
utbildning av tränare på landslagsnivå eller tränare 

med boxare på landslagsnivå, samt ett framtagande 
av en elittränarutbildning eller elittränarforum eller 
liknande. Detta för att kunna stärka arbetet med 
tränare på landslagsnivå eller med tränare med 
boxare som är på elitnivå eller på väg upp. Tyvärr har 
projektet inte kunnat genomföras i den utsträckning 
som var tänkt, delvis på grund av avsaknad av central 
sportslig ledning men också på grund av pandemin 
som satt tydliga käppar i hjulet på all sportslig och 
utbildningsverksamhet under såväl 2020 som 2021.
För arbetet med Tränarutveckling fick SBF 200 000 
kronor under 2021.
Under året så fick vi också pengar för resursstöd 
till landslagsaktiva. Detta var tänkt att bekosta 
eventuella övriga resurspersoner, ex. mental 
rådgivning, kost, fysträning, läkare och andra 
stödfunktioner som behövs runt landslagsaktiva. 
På grund av den drastiskt minskade aktiviteten i 
landslagen under 2021 och det faktum att en del 
boxare på landslagsnivå redan åtnjuter detta från 
SOK så har det varit svårt att utnyttja detta stöd, 
även om det är ett fantastiskt stöd att kunna ha. Vi 
har efterfrågat tydligare ramar från RF gällande vad 
stödet kan användas till och har en fortsatt dialog 
kring detta under 2022. 

För Resursstöd för aktiva fick SBF 100 000 kronor 
under 2021.

Projektstöd till SF:
Projektstöden har funnits att kunna ansöka för inom 
några områden för perioden 2020–2021 (tvååriga 
perioder). Projektstöden söks via RF och det skrivs 
projektansökning med angivande av syfte, mål, 
genomförande, bakgrund samt projektaktiviteter 
för att komma till bukt med den utmaningen eller 
problematik som man identifierat och vill åtgärda. 
Projektstöden är en del av de olika stöden och är det 
stöd som har högst grad av återrapportering kopplad 
till sig, här kan man även bli återbetalningsskyldig 
om man ej använt beloppet för vad stödet är godkänt 
genom projektansökan att användas till.

SBF har under 2020–2021 haft två SF-projekt: 
ett inom jämställdhet och ett projekt inom Trygg 
Idrott. Total projektsumma för båda projekten 
under 2021 har varit 175 000 kronor. Den minskade 
summan beror på att vi hade möjlighet att föra 
över outnyttjade medel från 2020 till 2021 och att 
vi därför valde att sänka projektbeloppen redan i 
början på 2021. På grund av Covid-19 och den svåra 
situationen under 2021 så har arbetet inom projekten 
varit väldigt avstannande och planerade aktiviteter 
har inte kunnat genomföras vilket gjort att projekten 
fått stå på sparlåga.
Kort om projekten – Jämställdhetsprojektet syftar 
till att stärka jämställdhetsarbetet på alla nivåer 
inom boxningen och för belysa de strukturer och 
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normer som finns inom förbundet och idrotten som 
kan vara hämmande för ett jämställt arbete. Tanken 
är att det i ett första läge sker utbildningsinsatser 
och genomlysningsarbete inom organisationen och 
ledningen för ett i ett senare skede arbeta vidare 
bredare i rörelsen med frågan. Det är en viktig 
fråga för SBF att arbeta vidare i vår strävan efter en 
idrott för alla. I en första fas kretsar mycket kring 
utbildning och intern genomlysning för att kartlägga 
det arbete som bedrivs men också det som behöver 
göras för att förändra oönskade och hämmande 
strukturer, normer och värderingar. Under 2021 har 
det hållits utbildningar inom normkritik, jämställdhet 
och jämlikhet för kansliet och styrelse samt att ett 
företag gjort en genomlysning av våra centrala 
dokument, både framtida och sådana som redan är 
i användning, i syfte att med normkritiska glasögon 
se över våra centrala dokument så att vi alla pratar 
samma språk centralt.

Projektet med Trygg Idrott går att koppla till 
jämställdhetsarbetet på flera sätt men det här 
projektet är mer riktat mot våra medlemsföreningar 
också. Även här handlar det om utbildningsinsatser 
internt och implementering vissa arbetsmaterial 
i våra utbildningar och andra dokument för att 
tydliggöra frågan om hur man skapar trygga och 
säkra idrottsmiljöer att bedriva idrott inom. Tanken 
är även här att göra en intern genomlysning men 
också att via ex. SISU Idrottsutbildarna utbilda 
våra medlemsföreningar i Värdegrundsarbete och 
arbetsmaterialet Skapa Trygga Idrottsmiljöer. Detta 
för att varje ska kunna bedriva en så trygg och säker 
idrott i en så trygg och säker idrottsmiljö som möjligt. 
Det handlar om att utbilda, ge verktyg för fortsatt 
arbete men också inse vad ett ledarskap innebär och 
vad som är OK och inte. 

Även här har utbildningar hållits under 2021 
men Trygg Idrott är också en del av det 
värdegrundsarbete som genomförts tillsammans 
med RF/SISU-distrikten där utbildning och 
kompetenshöjning inom området för våra föreningar 
är en central del.

Idrott för äldre:       

RF fick under 2020 20 miljoner kronor för ett 
projekt om Idrott för äldre från staten, detta kom 

som ett extra uppdrag från staten då man ville 
undersöka hur idrottande för äldre 65+ såg att. RF 
åtog sig uppdraget och bjöd in alla SF att delta i 
ett första skede av projektet som skulle innebära 
en kartläggning av verksamheten på SF-nivå men 
också på föreningsnivå. Om det sedan fanns SF 
med tydligt formulerade projektplaner för vidare 
projekt gentemot målgruppen så kunde man senare 
ansöka om vidare medel. Dessutom så fanns det 
möjlighet för medlemsföreningar att söka pengar 
från RF för verksamhet riktad mot målgruppen 65+. 
Villkoren var att man svarade på en enkät gällande 
sin verksamhet mot målgruppen. Därefter fick 
föreningen en summa pengar. 

SBF genomförde en enkel kartläggning under 
våren med hjälp av några medlemsföreningar och 
lämnade in rapporten. För detta fick vi en summa 
om 50 000 kronor för RF för vårt deltagande, pengar 
som vi kommer fortsätta använda för att arbeta 
vidare med denna målgrupp och möjliggöra för 
utökandet av antalet IF som arbetar mot målgruppen.   
Sammanfattande slutsatser av den första 
kartläggningen hittar ni här:

- Boxningen har en del att arbeta gentemot denna 
målgrupp för att sprida boxningen som träningsform 
och motionsform för alla.

- Vikten av tränarens roll och anpassade utbildningar 
med kunskaper riktade för träning och motion i 
målgruppen. En nyckel för ett framgångsrikt fortsatt 
arbete. 

- Viktigt att föreningar ser äldre som en resurs och 
tillgång i föreningen – inte en sidoverksamhet. 
Utbyte av livserfarenheter, stöd till förening etc. 
är ovärderligt. Även synen på motionärer inom 
boxningen och motionärers syn på boxning i 
föreningar är viktigt att arbeta med för att uppnå 
en positiv förändring och en win-win effekt för alla 
föreningar. 



59
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021

- Den sociala gemenskapen som ges i en 
träningsgrupp och den guldkant i tillvaron som 
träningen och samvaron i föreningen ger är en viktig 
faktor som måste tas hänsyn till i framtida arbete.

- Mycket kan fortfarande göras för att öka arbetet 
med denna målgrupp inom boxningen. Boxningen 
består av många äldre eldsjälar som behöver lyftas 
fram men också bli fler för att idrotten ska fortsätta 
leva och utvecklas.  

Arbetet inom detta område kommer att fortgå för att 
vidare kartlägga och undersöka ämnesområdet.

STRATEGIARBETE
Idrottsrörelsen har en lång historia som folkrörelse 
och som detta en skola för demokrati, fostran i ett 
hälsosamt leverne och en väg till socialisering in 
i samhället. Idrotten som sådan bygger på värden 
som fysisk aktivitet, träning, tävling, välmående, 
demokrati och delaktighet, rent spel, allas rätt att 
vara med och glädje och gemenskap. Idrott bidrar 
dessutom till alla deltagares fysiska, psykiska, 
sociala och kulturella utveckling – oavsett i vilken 
form den utövas. 
Genom en klart formulerad idé och värdegrund har 
idrotten en stabil plattform att bygga vidare från. För 
att hjälpa förbund att styra och rikta sin verksamhet 
för att stötta sina medlemsföreningar används 
bland annat strategi som verktyg. En strategi pekar 
ut riktningen för förbundet de närmaste åren men 
bidrar också till att underlätta beslutsfattande, 
styrande av ekonomiska och personella resurser 
och aktiviteter som ska göras. Genom att peka ut 
riktningen så tydliggör den det övergripande arbetet 
som behöver göras i enlighet med värdegrund och 
idé medan verksamhetsplanerna blir mer konkreta 
handlingar som grundar sig i strategin. Strategin 
kan också fungera som ett utvärderingsverktyg 
av det arbete som görs inom verksamheten. Det 
övergripande målet som strategin ska bidra till är så 
många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra 
verksamhet som möjligt. 

Idrottsrörelsens Strategi 2025
Under Riksidrottsmötet 2017 togs ett 
inriktningsbeslut för hela idrottsrörelsen att man 
bör inrikta verksamheten strategiskt mot 5 olika 
utvecklingsresor för att möta nya (och gamla) 
utmaningar som idrottsrörelsen ställs inför i 
ett föränderligt samhälle. Här nedan följer en 
presentation av de 5 olika utvecklingsresorna som 
idrottsrörelsen ställt, och vad de kan innebära för en 
boxningsförening.

Ny syn på träning och tävling för alla – innebär i 

korthet en förflyttning från ”triangel till rektangel”. 
Hur får vi fler att hålla på med fysisk aktivitet och 
idrott längre eller hur får vi personer att hitta 
tillbaka till idrotten. Målet är att skapa tillräckligt bra 
verksamheter som rymmer både bredd och elit och 
kan tilltala alla som vill idrotta. 

Inkluderande idrott för alla - för idrotten är det 
självklart att idrotten, oavsett vilken, ska vara till 
för alla oavsett vem som vill utöva den. Genom att 
aktivt arbeta med trygg och säker idrott, och därmed 
föreningsmiljöer som utmanar normer, kulturer och 
jargonger, kan vi skapa en idrott som är attraktiv 
för fler oavsett ålder. Idrottsrörelsen skall vara till 
för alla och spelar en stor roll i samhället när det 
kommer till integration och socialisering – vi måste 
därför fortsätta arbetet med integrationen och att 
vara relevanta i ett föränderligt samhälle. 

En jämställd idrott – vi arbetar stenhårt med en 
idrott som riktar sig till alla oavsett kön, ålder etc. I 
vår idrott skall alla känna sig trygga och säkra i sina 
idrottsmiljöer samtidigt som man känner att man 
har förmågan att få vara med att påverka sin idrott. 
Lika förutsättningar till träning och tävling är en 
självklarhet som vi behöver arbeta med samtidigt 
som vi brottas en del med normer och värderingar 
som kan vara begränsande i utövandet av idrotten. Vi 
har ett arbete framför oss i vår strävan i att attrahera 
fler kvinnor till boxningen som idrott men det är 
ett arbete som vi behöver göra då det berikar vår 
verksamhet och bidrar till vårt mål om jämställdhet i 
enlighet med vår värdegrund. Lika förutsättningar till 
träning och tävling samt en jämlik resursfördelning 
är viktigt för att utveckla verksamheten. 

Modernt medlemskap som engagerar - föreningar 
vågar utmana tidigare strukturer och kulturer i ett 
samhälle där idrottandet och föreningsformen/
former för medlemskap håller på att förändras 
och utvecklas. Samtidigt så håller eldsjälarna som 
så länge drivit idrotten sakta på att försvinna och 
ledarskapet i föreningarna håller på att förändras. 
Hur kan vi med denna vetskap hjälpa våra föreningar 
att fortsätta vara vitala innan eldsjälarna dör ut 
totalt, hur kan vi arbeta med vår verksamhet för att 
underlätta för fler att delta och engagera sig. 

Människor vill göra det de är bra på och det är en av 
nycklarna för att fortsätta utveckla sin förening och 
vidga engagemanget. Det blir viktigt för föreningar 
att hantera mötet mellan det ideella ledarskapet 
och den eventuella påverkan som den lilla trend 
som finns att arvodera ledare och tränare och den 
påverkan det kan få på verksamheten – positiv 
som negativ. En annan utmaning som möter 
dagens föreningar är den upplevda förändringen 
i vad medlemmar förväntar sig av sin förenings 
erbjudande samt vilken på verkan det kan ha på 
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förmågan att engagera i sin verksamhet. Delaktighet 
är därför en viktig fråga att arbeta med.

Ett stärkt ledarskap – Vi vill för att utvecklas stärka 
ledarskapet – inte bara i boxningsringen utan även 
utanför. Genom utbildning kan vi tillsammans 
identifiera kulturer och normer som är begränsande 
för verksamheten samtidigt som vi stärker det 
positiva ledarskapet som bedrivs. Värderingar och 
normkritik är viktiga nyckelord i ledarskapet för att 
skapa en trygg och säker idrottsmiljö. 
Det är viktigt att titta på det arbete som görs inom 
idrottsrörelsen och hur mycket andra intressenter 
kan påverka och ha intressen för ett idrottsförbunds 
fortsatta arbete för att stärka och vitalisera sin idrott 
och föreningsliv.
Det är en del av ovanstående som ingår i det 
pågående arbetet med ett formulerande av en 
Strategi 2025 för att arbeta vidare efter och mot 
för att boxningen som idrott och som rörelse skulle 
utvecklas och växa sig starkare. Man behöver 
vara medveten om det sammanhang man verkar i 
samtidigt som man tittar på sig själv och sin egen 
verksamhet och tar avstamp i det när man börjar med 
utvecklings- och förädlingsarbete utefter en strategi.

Under 2021 har SBF arbetat med att ta fram 
centrala dokument för att underlätta arbetet med 
svensk boxning men också för att förtydliga för 
alla medlemmar, föreningar, distrikt, förbund eller 
presumtiva medlemmar med hur vi vill arbeta inom 
vissa områden och vad vi tillsammans vill prioritera. 
Ett av dessa dokument är Strategi 2030. Detta 
dokument innehåller de fokusområden som vi ska 
arbeta inom för att boxningen skall kunna växa som 
idrott samt de effektmål och mål som vi önskar att 
uppnå för att kunna stämma av arbetets progression 
och utvärdera vad vi behöver lägga fokus på. 
De föreslagna fokusområden som vi önskar att 
arbeta inom fram till och med 2030 är:
- Boxningsföreningens utveckling
- Barn- och ungdom
- Boxning för alla
- Stärkt ledarskap genom utbildning
- En starkare nationell och internationell 
tävlingsverksamhet
- Amatörboxningen kontra proffsboxningen och 
allmänhetens bild av boxningen som idrott
- Marknadsföring och kommunikation 
Under dessa områden ryms det mesta av 
idrottsrörelsen som helhets strategi men också det 
som får ses som boxningsspecifikt och anpassat till 
just boxningens unika förutsättningar som idrott. 
Vi rymmer under dessa begrepp arbete kopplat till 
bland annat inkludering och delaktighet i förening 
och förbund, arbete med diplomboxningen och 
ungdomsboxningen och arbete för idrott hela 
livet och boxningens funktion som tränings- och 
tävlingsidrott, ökad tillgänglighet och ett starkare 

ledarskap som är rustat för utmaningarna dagens 
samhälle ställer på idrotten. Vi vill stärka vår 
nationella och internationella tävlingsverksamhet, 
både regelmässigt men också antalsmässigt 
(utövare och tävlingar) för att bredda vår nationella 
elit och bredd. Förtydliga och lyfta fram det arbete 
som boxningen genom sina föreningar på många 
nivåer gör för samhället, samt den verksamhet som 
bedrivs med Parkinson, Para och andra målgrupper. 
Det är viktigt att i samband med denna strategi 

Strategin i dess nuvarande form är ännu inte 
godkänd av årsmötet men vi väljer att ändå gå 
igenom en del av strategin för att redogöra för 
en riktning på verksamheten och för att visa 
verksamhetens bredd och de olika uppdrag eller 
uppgifter som en idrott/idrottsförening har att 
förhålla sig till i dagens samhälle. Tanken är att 
denna, tillsammans med andra dokument och planer, 
blir riktlinjer och verksamhetsplaner för att stärka 
vårt arbete för att stärka boxningen som idrott i 
Sverige, på kort och lång sikt.

Vi har utöver strategidokumentet även påbörjat 
arbete med inriktningsdokument på central nivå 
med namnet Boxningen vill, som stakar ut riktningen 
med boxningens verksamhet på nationell nivå, och 
måldokument som rör Barn- och ungdom (0–18 
år) och Senior/Vuxenidrott (19 år-). Dessa har sin 
grund i strategidokumentet och anger riktningen för 
boxningen ett par år framöver och fungerar också 
som stöd för att bedriva idrotten boxning inom 
ramarna för idrottsrörelsen, förbundet, distriktet och 
föreningen.



61
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021

ÅRSREDOVISNING

2021



62
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021

ÅRSREDOVISNING 2021 OCH REVISIONSBERÄTTELSE



63
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



64
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



65
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



66
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



67
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



68
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



69
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



70
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



71
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



72
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



73
VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING SBF 2021



SVENSKA
BOXNINGSFÖBUNDET


