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Styrelsearbetet har präglats av en mycket god 
anda där vi haft en stark och rutinerad 
besättning utrustad med varierande 
spetskompetens. Arbetet som Er ordförande har 
varit av synnerligen operativ och omfattande 
karaktär det gångna året då verksamheten på 
kanslinivå också varit drabbad av sjukfrånvaro. 
Det har varit en sann glädje att samla 
kärntrupperna inom den svenska 
boxningssporten. 

Förbundet förfogar över såväl erfarenhet som 
betydande kunnande men organisationen är 
under förändring, ett arbete som krävs för 
landvinningar framgent och som påbörjades 
allaredan under sommaren ifjol. Såsom bör 
vara fallet i alla andra sammanhang i samhället 
så bör vi samarbeta med gemensamma mål 
och lära av varandra alldeles oaktat faktiskt 
uppnådd ålder. Ett krävande uppdrag erfordrar 
såväl förmåga till lyhördhet som initiativförmåga 
och vi måste lyckas att arbeta tillsammans.

Den idrottsliga verksamheten har varit av ett 
omfattande format sedan slutet av sommaren 
2018. Jag gläds särskilt åt Sportchef Lennart 
Bernströms upptagna verksamhet vad beträffar 
träningsläger och förberedelser där också 
domarkåren har engagerats. 

Ordförande har ordet

Ärade Boxningsvänner,

Ett hektiskt år har passerat. 
Alltsedan styrelsens tillträde per den 6/5-
2018 har arbetsbördan varit betydande och 
utmaningarna avsevärda. Med all önskvärd 
tydlighet krävde styrelsearbetet såväl stad-
ga som väsentligt beprövad erfarenhet för 
att på så vis kunna bryta en tydligt negativ 
trend och utveckling. Detta avseende både 
den idrottsliga verksamhetens dito och ad-
ministration, men också för att återta fullö-
dig kontroll över 
förbundets ekonomi.

Årsmötet i Gävle föregicks av ett tämligen 
intensivt förmöte vars konsekvenser var en 
förutsättning för att åter erhålla styrfart och en 
utveckling i rätt riktning. För egen del slöts i en 
mening cirkeln i Gävle då jag av Er fick 
förtroendet att bli ordförande, 13 år efter det att 
jag en gång nominerades att inta samma roll 
men då icke erhöll förtroendet. 

Jag har efter 30 år inom boxningssporten varit 
höggradigt verksam på alla nivåer och innehaft 
de flesta roller inom vår så ädla idrott. Min devis 
har alltid varit att arbeta hårt och att med faktisk 
och formell kompetens skapa trovärdighet och 
verka för att gott omdöme och ett kritiskt förhåll-
ningssätt ytterst skall gagna vår  
verksamhet.  

Förbundsordförande
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Mycket fina framgångar under VM för damer 
i Indien genom Agnes Alexiusson och Love 
Holgersson glädjer särskilt innebärandes att de 
numera är åter i SOK:s Topp och Talanggrupp. 

Vi hade en fin landskamp arrangerad i 
samarbete med BK Falken av naturliga skäl 
förlagd i Gävle vid ingången av december 
månad med Finland som motståndare. 

Året avslutades med SM innehållandes 
samtliga kategorier (ungdom, junior, senior 
såväl dam som herr). Detta format lämpar sig 
väl då vi befinner oss i ett 
återuppbyggnadsskede och kommer att 
tillämpas också i år. SM arrangerades i 
legendariska Eriksdalshallen i förnämligt 
samarbete med Stockholm-Gotlands 
Boxningsförbund. Glädjande god tillströmning 
av publik och många spännade kamper men vi 
bör utveckla den grundläggande förmågan att 
boxas och icke bara fightas.Vi har en lång rad 
lovande pugilister på gång på såväl herr- som 
damsidan och det blir mycket intressant att följa 
deras fortsatta utveckling.

Styrelsen fattade på undertecknades initiativ 
beslut att utarbeta en jubileumsbok i samband 
med att Svenska Boxningsförbundet i år uppnår 
den respektabla åldern av 100 år. Boken 
kommer att tillställas samtliga 
medlemsföreningar när/då den färdigställts. 

Den 13 april (en dag efter 100-årsdagen den 
12/4) arrangerar vi så en jubileumsgala-SBF 
100 år på det anrika danspalatset Nalen i 
Stockholm. 

En lång rad hedersgäster är inbjudna, såväl 
ledare som tidigare aktiva, och vi samlas 
under min och styrelsens ledning för att hylla 
vårt eget förbund under en historisk afton där 
också landskamp står på programmet.

Den internationella utvecklingen har under 
en längre tid varit bekymmersam i och med 
IOK:s krav på en förändrad administration och 
ledning inom AIBA. Svenska Boxningsförbundet 
har verkat för en förändring som nu synes börjat 
ske så akteliga men inte förrän i juni månad 
kommer emellertid IOK meddela vem som 
kommer att bli ansvarig för 
boxningsprogrammet i Tokyo år 2020. 

Jag vill passa på att tacka personal, 
funktionärer, ledare och aktiva för det år som 
gått. Jag vill också tacka styrelsen för ett väl 
uträttat värv. 

Förbundsordförande
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För att vinna framgång framgent krävs elementära men givna handlag:

-Lyhördhet
-Ledarskap
-Faktisk och formell kompetens
-Initiativförmåga
-Mod

Avslutningsvis behöver vi alla bli bättre på att samarbeta inom den familj som numera 
omsluter dryga 18 000 människor och drygt 190 föreningar. Riktigt engagemang och hårt 
arbete är en grundförutsättning för framtida 
segrar såväl inom som utom den fyrkantiga ringen. 

Karlstad den 2 april 2019

Anders Holmberg
Ordförande

Förbundsordförande



Ekonomiskt utfall 2018

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet för år 2018 blev ett starkt resultat om 571 TSEK att 
jämföras med 2017-års förlust om -175 TSEK (differens om 750 TSEK). 
Resultatutfallet är förbundets näst starkaste någonsin. Krafttag har initierats löpande 
under året för att bromsa en skenande kostnadsutveckling som följd av sedan 
tidigare ingångna avtal och istället använda förbundets medel huvudsakligen i riktning 
den idrottsliga kärnverksamheten. Licensintäkterna har ökat markant liksom intäkter 
hänförliga till årsavgifter. Likviditetsläget är stärkt och vid utgången av år 2018 uppgår 
balansomslutningen till 3,5 MSEK. Det faktiska resultatet för år 2018 är egentligen 140 
TSEK högre då reservering har skett med motsvarande belopp beträffande arbete med 
jubileumsbok och 100-års jubileet på Nalen.

Resultatutveckling (15 år)

Kostnadsutveckling (15 år)

Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018
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Sportkommittén
Majid Jelili, Anna Laurell Nash och 
Klas Sandberg

Domarkommittén 
Leif Frimanson, Dorian Butar, Tom Svenonius 
(resursperson) och 
Anne-Merete Mellemsaether (resursperson)

Läkarkommittén 
Hassan Shabana

Tävlings- och arrangemangskommittén  
Jean Altún, Raymond Husac och 
Kermit Fredriksson

Utbildningskommittén 
Majid Jelili, Klas Sandberg och 
Patrik Bengtsson

Diplomkommittén 
Kermith Fredriksson och Jenny Johannesson

Valberedningen
Leif Frimanson, ordförande valberedningen
Benny Wadell 
Anna Alexiusson

Styrelsen har sedan årsmötet 2018 genomfört 
nio möten och haft följande sammansättning:

Anders Holmberg, ordförande (9)
Per-Axel Sjöholm, vice ordförande (8)
Karin Mattsson, ledamot (6)
Åke Johansson, ledamot (9)
Susanne Kärrlander, ledamot (7)
Patrick Wheeler, ledamot (9) 
Christine Andersson, suppleant (7) 
Pelle Löving, suppleant (8)

Följande personer har medverkat vid 
styrelsemöten:

Patrik Bengtsson, Förbundskoordinator (8)
Teimor Mullazadeh, Kanslichef (1)

Leif Frimanson, ordförande valberedningen
Benny Wadell, ledamot valberedningen
Vesa-Petri Eriksson
Majid Jelili
Anna Laurell Nash 
Klas Sandberg
Tommy Torstenson
Lennart Bernström
Hassan Shabana

Styrelse och närvaro

Styrelse, kommittéer och kansli
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Internationell representation 

EUBC-möte Rom 8 augusti 2018

Anders Holmberg
Susanne Kärrlander

AIBA kongress i Moskva 2-3 november 2018

Per-Axel Sjöholm (röstberättigad delegat)
Patrick Wheeler
Susanne Kärrlander

Internationell representant

Susanne Kärrlander Ordförande EUBC 
Women´s Boxing Commission

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

Disciplinnämnd
Ordförande: Tommy Torstenson
Ledamöter:  John Brikell och Anne-Merete 
Mellemsaether
Suppleanter: Göran Andersson och 
Mosa Sayed

Kansli

Teimor Mullazadeh-Kanslichef (100%,
sjukskriven sedan juni 2018 - mars 2019)

Patrik Bengtsson-Förbundskoordinator 
(100% tillsvidareanställd sedan 1 september 
2018)

Lennart Bernström-t f Sportchef 
(50% visstidsanställning sedan 1 sepember 
2018)

Tommy Torstenson-Biträde kansli etc genom 
avrop

Styrelse, kommittéer och kansli
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Antal kvinnor med licens under året: 148 st
Antal män med licens under året: 711 st

Antal godkända tävlingstillstånd under 2018: 
126 st 
Antal genomförda tävlingar under 2018: 108 st
Varav diplomtävlingar: 58 st

Kombinerade match- och diplomtävlingar: 54 st. 
Varav matchboxningstävling: 14 st.

Svenska Boxningsförbundet har under år 2018 
godkänt 13 nya föreningar som medlemmar. 
2 st ansökningar väntar fortfarande på 
kompletteringar för att kunna godkännas. 
Samtidigt så har 8 föreningar begärt utträde ur 
Svenska Boxningsförbundet. 

Skälet till utträdena är i de flesta fall att 
föreningen inte längre bedriver 
boxningsverksamhet. 

Svenska Boxningsförbundet består i slutet av 
2018 av 186 medlemsföreningar, med några 
ansökande som är ytterst nära att beviljas med-
lemskap samt några föreningar som ska kon-
taktas för att efterhöra huruvida de fortfarande 
bedriver någon verksamhet. 

Licensadministration under 2018 har skötts 
av Åke Johansson tillika styrelseledamot. 

Ungdom har under året utgjorts av 
ålderskategorin 02-03

Junior har under året utgjorts av 
ålderskategorin 00-01

Senior har under året utgjorts av 
ålderskategorin 99-

Antal beviljade licenser under 2018: 859 st
Varav nya licenser: 326 st

Förbundsinformation 

Förbundsinformation
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Efter ett antal månader tillsammans kan jag 
idag konstaterar, att samarbetet 
fungerar bra och ger resultat. 

Min första uppgift var att få ihop träningsläger, 
vi genomförde tre lyckade läger under hösten 
2018.

Jag vill betona vikten av regelbundna 
träningsläger för de bästa boxarna och deras 
fortsatta utveckling. Inplanerat är också fyra 
dagars läger inför alla turneringar vi åker på då 
de hjälper boxarna att hålla fokus på 
uppgiften de har framför sig. Varje läger 
innehåller skolboxning i minst 45 min varje 
morgon innan frukost, som rutin på turneringar 
har vi alltid lätt träning på morgonen innan 
frukosten. Detta gäller oavsett om du har boxat 
på kvällen före eller skall boxa följande kväll. 
Fasta rutiner och att bemästra grunderna är 
viktigt och skapar en trygghetskänsla.

Viktor och jag har nu lagt in dessa nya rutiner. 
Vi har också uppfattningen att det tävlas 
alldeles för lite i Sverige. Problem behöver 
lösningar och vi kommer uppmana alla ledare 
och boxare att TÄVLA!

Undertecknad tillträde tjänsten som tillförordnad 
sportchef och Headcoach för våra herr seniorer 
den 1 september 2018. Det var med mycket 
stor entusiasm jag återkom till mitt gamla 
arbete. Efter 11 års frånvaro från Boxningens 
hetluft fick jag frågan från Ordförande Anders 
Holmberg om jag ville återvända. En kort stund 
tänkte jag att det kanske är ett skämt och bad 
om att få tänka & återkomma. Fanns glöden för 
uppgiften?Känslan infann sig och svaret blev ett 
rungande JA! 

Jag brinner verkligen för detta arbete igen och 
det ser jag som den viktigaste faktorn för att 
uträtta något bra - att brinna och dela en glöd till 
Boxnings Sverige. Anställningen från och med 
den 1 september föregicks av ett tre dagars 
testläger på Bosön, dit jag blev kallad. Det var 
både en härlig och nervös känsla att återvända 
till Bosön för att möta de nya boxarna för första 
gången. Mötet blev mycket positivt och jag 
kände mig varmt mottagen. Det blev nästan en 
tår i ögonvrån och klump i boxarhjärtat för den 
hunger och nyfikenhet som visades av de unga 
boxarna.

Tidigt bestämde jag mig för att utse Viktor 
Shynul till min assisterande coach. Vid detta 
tillfälle kände jag inte Viktor speciellt bra, men 
visste att han hade den boxningsskola som 
jag har haft som förebild i alla år, nämligen den 
ryska! 

Sportchefen har ordet

Sportchef
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Jag ser ifrån min tidigare tid som 
förbundskapten att just skolboxningen har 
halkat efter. Detta är för mig A och O i det hela 
för att redan på utbildningsnivån får en enhetlig 
linje hur vi lär ut boxning. 

Sedan kommer den mer 
individanpassade träningen längre fram i 
karriären, mycket beroende på längd, psyke 
osv. Har vi en stabil grund att stå på kan vi 
sedan utveckla den tekniska och taktiska biten 
som är så oerhörd viktig för att nå framgång i 
internationella ringar. 

Vi är trots allt en liten nation i boxningsvärlden 
och vi måste vinna många gånger mycket klara-
re än vad andra stora 
boxningsnationer behöver göra. Framförallt 
måste visa att vi kan och har jag då en bra 
grund att stå på så är chansen mycket större att 
jag lyckas.

Vi är idag internationellt starkast på damsidan. 
För många år sedan var vi bäst på damsidan. 

Jag ser som ett första steg att utveckla våra 
damer är att de ofta får träna tillsammans med 
våra bästa herrar. Sedan måste vi söka kontakt 
med de bästa länderna för att delta på deras 
träningsläger och se hur de gör. Detsamma 
gäller för våra bästa herrar. 

Vi ser att det skett en positiv utvecklig på våra 
bästa boxare under hösten 2018. Ett mycket 
bra och spännande SM avslutade året och vi 
ser nu med verklig stor tillförsikt fram emot 
vårsäsongen 2019. Jag har då även uppgiften 
som Headcoch för damerna - en mycket 
spännande uppgift då Sverige har några 
ambitiösa och duktiga kvinnliga boxare.

Det blir ett mycket spännande 2019 med VM för 
damer och herrar samt EM för både dam och 
herr på ungdom och juniorsidan 

2020 väntar ett OS – där vill vi vara med och 
visa upp Svensk Boxning!

Den viktigaste biten som jag ser är att bygga 
upp en fast tränarorganisation som kommer att 
fungera många år framåt, nu har vi uppfunnit 
hjulet för många gånger. Detta är ett krav som 
SOK och RF har på oss. Det gäller faktiskt inte 
bara tränarorganisationen utan även styrelsen.

Vi står inför ett spännande område att få fler 
utövare till våra klubbar och då främst på den 
kvinnliga sidan. 

En självklarhet för att möjliggöra detta är att 
utbilda fler kunniga kvinnliga ledare. Detta med 
utbildning är nummer två på min agenda för att 
få en enhetlig utbildning i hela landet. 

Sportchef
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Hittills har jag valt att träna på hemmaplan, men vi måste söka oss ut på internationella 
träningsläger i framtiden för att utvecklas. 

Vi har några ledare med ett stort kontaktnät, både när det gäller för de bästa boxarna, 
men även för de boxare som är på väg uppåt. Därför uppmanar jag alla er ledare att ta 
kontakt med de ledare som ni vet innehar internationella kontakter. Det är enda vägen 
vi kan gå för att utvecklas. Tro mig!

Bosön kommer under sommaren att byggas om och vi i boxningen har blivit lovade 
en helt ny internationell ring och ett flertal redskap. Detta gör också att vi kan bjuda in 
andra nationer till oss för att på så sätt utvecklas. 

Slutomdömet blir vår utveckling i tre steg:

Steg I - en fast och stabil organisation
Steg II - en enhetlig utbildning
Steg III - att utveckla våra boxare på 
internationella träningsläger.

Lennart Bernström,
Sportchef

Sportchef
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Årets boxare: Dennis Kauffer, IF Linnea

Årets dam: Lise Sandebjer, BK Örnen

Årets herr: Adolphe Sylva, Halmstads BS

Årets damjunior: Therese Edrud, Majornas BK

Årets herrjunior: Billy Liljekvist, IF Göteborg Team Box

Årets ungdom dam samt S-E Feinsteins stipendium: Emma Olsson, BK Revansch

Årets ungdom herr samt S-E Feinsteins stipendium: Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS

S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning: Hampus Broman, BS Tor

S-E Feinsteins stipendium för fortsatt satsning: Thelma Eskilsson, BK Viljan

Årets klubb: IF Linnéa  

Årets ledare: Kenneth Johansson, Hisingens BK

Årets domare: Christer Palmén

Bästa klubb Ungdoms- och Junior SM: Skoftebyns AIS

Utmärkelser under 2017

Under årsmötet i Gävle den 6/5 2018 utdelades följande priser 
avseende insatser under år 2017:
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Breddläger i Kumla 16.02 – 18.02
Deltagare:

Noah Nordby, Kalmar BK
Alexius Fredriksson, Morgongåva BK
Kevin Bohm, Morgongåva BK
Emunell Ryttersson, Hallstahammar KF
Abdulls Akaev, Upsala IF
Fred Wibom, IF Linnéa
Muzammil Akbari, Vänersborgs BK
Hampus Broman, BS Tor
Nebil Ibrahim, Upsala IF
Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
Andreas Palm, IF Linnea
Jhorbel Aleilo, Tifa BC
Tomas Tasfalem, IF Linnea
Majd Alsafad, TIFA BC
Moltas Lundström, IF Linnea
Taher Ibrahimzad, Vänersborgs BK

Ledare: Mikael  Broman,  Kermith Fredriksson, 
Benny Risberg

Women Training Champ Elit, U 19, U 17 
Solvalla, Finland 12.01 – 14.01

Deltagare:

Elit
51 kg  Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
54 kg Mia Bromander, Hammarby IF
60 kg Jelena Jelic, Malmö Boxing Center
69 kg Marianne Ahlberg, Vänersborgs BK
75 kg Therese Edrud, Majornas BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
J60 kg Elise Soulesev
U57 kg Emma Olsson, BK Revansch
60 kg Thelma  Sagerfeldt – Eskilsson, 
BK Viljan

Ledare: Petri Eriksson och Adjmal Omarzada

Träning och tävling

Träning och tävling
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Strandja turneringen 18.02 – 26.02

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
57 kg Helena Enwall, IF Linnea
64 kg Billy Liljekvist, Bulldog Training Center
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK
75 kg Mariusz Gnaz, IF Linnea

Ledare: Petri Eriksson, Meseret Bede, Adjmal 
Omarzade och Carlos Bermudez

Resultat:

51 kg Lise Sandebjer – Venelina Paptoleva,   
 BUL 4 -1
51 kg Gabriela Dimitrova, BUL – Lise 
 Sandebjer 5 – 0
54 kg Zlatislava Chukonova, BUL – Sara   
 Svensson 4- 1
57 kg Irma Testa, ITA  - Helena Enwall, 4 – 1
64 kg Delanie Johnsson, USA – Billy Liljekvist   
 3 – 2
69 kg Laroslava Iakushina, RUS – Marianne   
 Ahlborg 3 – 2
75 kg Troy Isley, USA -  Mariusz Gnaz, 5 – 0

Pre.camp Inför Strandja turneringen 12.02 
18.02

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
57 kg Helena Enwall, IF Linnea
64 kg Billy Liljekvist, Bulldog Training Center
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK
75 kg Mariusz Gnaz, IF Linnea

Ledare: Petri Eriksson, Meseret Bede, Adjmal 
Omarzada och Carlos Bermudez

Träning och tävling
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Felix Stamm 11.03 – 17.03

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK

Ledare: Petri Eriksson och Adjmal Omarzade
Domare: Cem Önal

Resultat:

51 kg Irish Marno, PHI – Lise Sandebjer 4 – 1
69 kg Nadine Apetz, GER – Marianne Ahlborg,  
 5 – 0

Joint Traning Camp inför UEM 22
Paris 12.03 – 17.03

Deltagare: 

54 kg Katrin Norén, IF Linnea
54 kg Sara Svensson. Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
64 kg Emil Harrysson, BK Falken

Ledare: Daniel Nash

Bocskai Istan Memorial 06.02 – 11.02

Deltagare:

60 kg Mohammed Abdulrahim, Malmö Boxing   
 Center
64 kg  Emil Stor, Hallstahammar KF
75 kg Erik Mendoza, Djurgårdens IF
81 kg Alexander Bwambale, Djurgårdens IF

Ledare: Adjmal Omarzade och 
Carlos Bermudez

Resultat:

60 kg Enrico Lacruz, NED – 
 Mohammed Abdulrahim, 5 – 0
64 kg Pavel Polokoric, TJE – Emil Stor, 5 – 0
75 kg Talesh Abay, KAZ -  Erik Mendoza, 5 – 0
81 kg Tihon Sergiv, MOL – Alexander 
 Bwambale, 5 – 0

Träning och tävling



Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018

68th Bornemissze Gergely Int
Egar Ungern 06.03 – 11.03

Deltagare:

52 kg  Alexius Fredriksson, Morgongåva BK
57 kg Kevin Scott, Morgongåva BK
60 kg Andreas Palm, IF Linnea
60 kg Hampus Broman, BS Tor
60 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
64 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
75 kg Moltas Lundström, IF Linnea

Ledare: Mikael Broman och Kermith 
Fredriksson.  

Resultat:

52 kg Yerassyl Tenkay, KAZ – Alexius 
 Fredriksson, 5 – 0
57 kg Knas Khattab, DEN – Kevin Scvott, 3 – 2
60 kg Andreas Palm – Horvath Zsolt, 
 HUN 4 – 1
60 kg Andreas Palm – Fazckas Máté, 
 HUN RSC r 2
60 kg Don Emini, NOR -  Andreas Palm 4 -1
60 kg Arian Cekicay, GER – Hampus Broman,   
 RSC r 2
60 kg Martin Skogheim, NOR – Nebil Ibrahim,   
 4 – 1
64 kg  Peter Ahlberg, - Dragoljub Kulic, 
 Bosnien/Hercegovina 5 - 0

GeeBee 09.03 – 11.03

Deltagare:
60 kg Ali Yusefi, Hammarby IF
64 kg Emil Stor, Hallstahammar KF
69 kg Adolphe Styva, Halmstads BS
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
81 kg Liridon Nuha, Halmstads BS

Ledare: Viktor Shynul och Carlos Bermudez
Domare: Leo Vainonen

Resultat:

60 kg Ali Yusefi – Öounes Hamraoui, 
 FRA 3 – 2
60 kg Stanislav Batii, UKR – Ali Yusefi 5 – 0
64 kg Emil Stor – Joonas Koivuranta, FIN 3 – 2
64 kg Alisa Sherifov, RUS – Emil Stor 5 – 0
69 kg Adolpe Stuva – Artem Soloviov, 
 UKR 3 – 2
69 kg Adolpe Styuna – Konstantin Misheshkin,  
 RUS 3- 2 Guld
75 kg Adam Chartov – Musa Musejev, 
 RUS 5 – 0
75 kg Jordan Reynolds, ENG – Adam Chartoi   
 4 – 1
81 kg Liridon Nuha – Igor Veressov, EST 4 – 1
81 kg Liridon Nuha – Donilo Zhasen, 
 UKR 5 – 0 Guld
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UEM 22  24.03 – 02.04

Deltagare:

54 kg Katrin Norën, IF Linnea
64 kg Emil Harrysson, BK Falken
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF

Ledare: Viktor Shynul och Daniel Nash
Domare: Mats Olander

Resultat:

54 kg Katrin Norén – Rabia Orucoglu, 
 TUR 5 – 0
54 kg Anna Goralska, POL – Katrin Norén, 
 4 – 1
64 kg Lasha Gurulincu, GEO – 
 Emil Harrysson, 5 – 0
75 kg Arjon Kajoski, ALB – Adam Chartoi, 5 - 0

64 kg Sebastiasn Terteryan, DEN – 
 Peter Ahlberg RSV r 3 (Skada)
75 kg Moltas Lundström – Bojan Cestic, 
 Bosnien/Hercegovina RSC r 3
75 kg  Sekulovic Milovan, Montenegro – Moltas  
 Lundström WO

Träningsläger Damer 25.04 – 05.05 
Kienbaum, Berlin. Inför EM

Deltagare: 

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg  Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
54 kg Ktrin Norën, IF Linnea
57 kg Helena Enwall, IF Linnea

Ledare: Petri Eriksson och Adjmal Omarzada
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Ledare: Teimor Mullazadeh, Petri Erksson, 
Adjmal Omarzade, Mikael Broman och Meseret 
Bede

Domare: Henrik Abrahamsson och Alex Da 
Silva

Resultat:

54 kg  Mia Bromander – Veronika Losvik, 
 NOR 4 – 1

54 kg Kristin Kivistö, FIN – Mia Bromander, 
 3 – 2
57 kg Helena Enwall – Emilie Jesper, 
 DEN 5 – 0
57 kg Helena Enwall . Marjut Lausti, FIN 5 – 0   
 Guld
60 kg Ditte Ajcaja, DEN – Jelena Jelic, 3 – 2
60 kg Morten Skogneim, NOR – Nebil Ibrahim,  
 3 - 2
60 kg Aksa Mäkelä, FIN – Ibrahim Bakhtiari, 
 4 – 1
60 kg Ali Yusefi – Ola Grong, NOR 5 – 0
60 kg Danny Jensen, DEN – Ali Yusefi 3 – 2
64 kg Hadi Stour, NOR – Emil Stor 5 – 0
69 kg Adolphe Sylva – Asgrimur Egilsson, ISL   
 5 – 0
69 kg Adolphe Sylva – Isram Zajpulayev, DEN   
 5 – 0 Guld
69 kg Don Emini, NOR _ Andreas Palm, 3 - 2

Träningsläger Wladyslawoda, Polen 
10.05 – 19.05

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
57 kg Helen Enwall, IF Linnea
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK

Ledare. Petri Eriksson och Adjmal Omarzada

NM i Oslo 24.03 – 25.03

Deltagare:

54 kg Mia Bromander, Hammarby IF
57 kg  Helena Enwall, IF Linnea
60 kg Jelena Jelic, Malmö Boxning Center
60 kg Ali Yusefi, Hammarby IF
60 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
60 kg Ibrashim Bakhtiari, Hammarby IF
64 kg Emil Stor, Hallstahammar KF
69 kg Andreas Palm, IF Linnea
69 kg Adolphe Styva, Halmstads BS
75 kg Erik Medoza, Djurgårdens IF
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Taher Ibrahimzad, Vänersborgs BK
81 kg Liridon Nuha, Halmstads BS
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Dam EM Sofia 05.06 – 13.06

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg Sara Svensson, Skurups Kick o 
 Boxningsklubb
57 kg Helena Enwall, IF Linnea
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK

Ledare: Petri Eriksson och Carlos Bermudaz

54 kg  Rabin Orucoglu, TUR – Sara Svensson,   
 4 – 1
57 kg Mona Mestianen, FIN – Helena Enwall 
 5 – 0
69 kg Karolina Kaszewjk, POL – Marianne 
 Ahlborg, 5 – 0
51 kg Lise Sandebjer – Ursula Gottlob, GER 
 5 - 0 
51 kg Yona Burym, BLR – Lise Sandebjer, 
 4 – 1

Ledare: Petri Eriksson och Carlos Bermudaz

75 kg Taher Ibrahimzad – Aton Embnulajev,   
 FIN 3 – 2 Guld
75 kg Erik Mendoza – Nikki Möller Nielsen,   
 DEN  3 – 2
75 kg Mindeugas Gedminas, NOR – Erik   
 Medoza, 3 -2
75 kg Love Holgersson, - Kristin 
 Björgvindsdottir, ISL 5 v- 0 Guld
81 kg  Liridon Nuha – Alexander Martinsen,   
 NOR 3 – 2
81 kg Surko Shamilov, NOR – Liridon Nuha, 
 5 -0  

EUBC 17.04 – 26.04 Roseto Degli Abussi 
Italien

Deltagare:

60 kg Hampus Broman, BS Tor

Ledare: Mikael Broman

Resultat:

60 kg  Nikolai Terteryen, DEN – Hampus 
 Broman 5 - 0
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Ledare: Adjmal Omarzada, Viktor Shynul och 
Ugo Okoro
Domare: Cem Önal

Resultat: 

69 kg Quinton Randell, USA – Adolphe Sylva   
 5 – 0
75 kg Love Holgersson – Aida Ondach, KAZ 
 5 – 0
75 kg Adam Chartoi – Troy Isley, USA  4 – 1
60 kg  Karina Ibragimova, KAZ – Jelena Jelic 
 5 – 0
75 kg Love Holgersson – Wang LI No, Kina 
 5 – 0
75 kg Dariga Shakimova, KAZ – Love 
 Holgersson 3 – 2
60 kg Gabil Mamedov, RUS – Ali Yusefi 5 – 0
75 kg Adam Chartoi – Aphisit Khankhokkhurea,  
 THA 5 – 0
75 kg Erik Alzhenov, KAZ – Adam Chartoi 5 – 0
91 kg Abzol Kuttibekov, KAZ – Agit Bilge 5 – 0

Träningsläger Kristinehamn 01.06 – 03.06

Deltagare:

Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
Noah Nordby, Kalmar BK
Kevin Bohm, Morgongåva BK
Haron Amodi, Skoftebyns AIS
Muzommil Akbari, Vänersborgs BK
Morteza Hassami, Tifa BC
Hampus Broman, BS Tor
Hakim Hassim, Hammarby IF
Nebil Ibrahim, Upsala IF
Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
Ibrahim Bakhtari, Hammarby IF
Andreas Palm, IF Linnea
Sharbel Aleilo, Tifa BC
Moltas Lundström, IF Linnea

Ledare: Mikael Broman och Kermith 
Fredriksson

Presidenta Cup i Kazakstan 04.06 – 11.06

Deltagare:

60 kg Jelena Jelic, Malmö Boxing Center
75 kg Love Holgersson, BK Swing
60 kg Ali Yusefi, Hammarby
69 kg Adolphe Sylva, Halmstads BS
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
91 kg Agit Bilge, East IF
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Ledare: Adjmal Omarzada och Ugo Okoro
Domare: Anders Andersson och 
Håkan Bergman

Resultat:

60 kg Gercy Koval, POL – Biniam Tefaogber 
 3 – 0
64 kg  Damian Duracs, POL – Emil Harrysson   
 3 – 0
69 kg  Mohammed Ali Malaki – Krystof Zimmny,  
 POL 3 – 0 
69 kg Adolphe Sylva – Eryk Apresyan 3 – 0,   
 POL 
75 kg Adam Chartoi – Wladisaw Clopekta, 
 POL 3 – 0
81 kg Josef Zimmy, POL – Liridon Nuha 2- 1
81 kg Wateum Golrid, POL – Viktor Olsson, 
 3 -0
91 kg Tomasc Niedzwiecki, POL– Agit Bilge 
 3 – 0

Träningsläger i Skene 19.05 – 20.05

Dam – Ungdom
54 kg Vanessa Lander Saffour, HBS
54 kg Löv Hökerud, Halmstads AIS
54 kg Rebecca Larsson, Skene
54 kg Zehra Milli, BK Masen
57 kg Alice Gustavsson, Lundström, BK Kelly
57 kg Emma Olsson, BK Revanch
57 kg Emilia Svensson, Kalmar
60 kg Thelma Sagerfeldt-Eskilsson, BK Viljan
60 kg Elin Pettersson, Skene
60 kg Vera Persson Donkersloot, Haninge
57 kg Leona Surup, NBK Akilles
63 kg Rebecca Ljunglöf, Sundsvall
64 kg Leia Gonzalez Fedorow, Haninge
69 kg Felicia Liljeberg, Gripen

Ledare: Adjmal Omarzada och Viktor Shynul

World Olympic Boxing Confrontation

Deltagare:
60 kg Biniam Tesfagabr, Eskilstuna
64 kg Emil Harrysson, BK Falken
69 kg Adolphe Sylva, Halmstads BS
69 kg Mohammed Ali Maliki, KFUM Fight Zone
75 kg Adam Chartoi, Hammarby
81 kg Liridon Nuha, Halmstads BS
81 kg Viktor Olsson, BK Falken
91 kg Agit Bilje, East IF
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75 kg Taher Ibrimazid, Vänersborgs BK
60 kg Ali Yusefi, Hammarby  IF
64 kg Emil Stor, Halstahammar KF
64 kg Emil Harrysson, BK Falken
69 kg Billy Liljekvist, Bulldog Training Center
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
75 kg Erik Medndoza, Djurgårdens IF
75 kg Noor Yacko, BK Köping
81 kg LIridon Nuha, Hammarby IF
81 kg Viktor Olsson, BK Falken
91 kg Alexander Bwambale, Djurgårdens IF
91 kg Agit Bilge, East IF

Ledare: Lennart Bernström, Mikael Broman, 
Daniel Nash, Ulf Persson, Meseret Bede och 
Carlos Bermudaz

Testläger Bosön 10.08 – 12.08

Deltagare:
51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
51 kg Natalia Samsalieva, Djurgårdens IF
54 kg Sara Svensson; Skurup Kick o 
 Boxningsklubb
57 kg Itza Pabon Reyes, IF Linnea
57 kg Zehra Milli, BK Masen
57 kg Leona Surup, NBK Akilles
57 kg Helena Enwall, IF Linnea
60 kg Thelma Sagerfeldt – Eskilsson, BK Viljan
60 kg Emma Olsson, BK Revansch
60 kg Jelena Jelic, Malmö BC
60 kg Agnes Alexiusson, BK Värnamo
60 kg Stephanie Thour, BK Värend
64 kg Linda Larsson, IK Ymer
66 kg Rebecka Ljunglöf, Sundsvalls BK
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
75 kg Claudia Ösgun, BK Rapid
54 kg Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
54 kg Kevin Bohm, Morgongåva BK
56 kg Daniel Syed, KFUM Fight Zone
56 kg Shabir Hassein, Djurgårdens IF
57 kg Noah Nordby, Kalmar BK
60 kg Hampus Broman, BS Tor
60 kg Nebil Ibrahim, Upsala IF
64 kg Andreas Palm, IF Linnea
64 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
69 kg Nassir Elvias, Guldstadens BK
70 kg Sam Svensson, BK Revansch
75 kg Moltas Lundström, IF Linnea
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Nations Challenge i Trollhättan 25.08
Sverige – Norge 10 – 3

Deltagare:

54 kg  Zhera Milli, BK Masen
56 kg  Daniel Sayid Shah, KFUM Fight Zone
57 kg  Itza Pabonreyes, IF Linnea
57 kg  Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
64 kg  Hampus Broman, BS Tor
64 kg  Nebil Ibrahim, Uppsala IF
64 kg  Andreas Palm IF Linnea
64 kg  Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
64 kg  Ibrahim Bakhtiar, Hammarby IF
69 kg  Nassir Eivaz, Guldstadens BK
70 kg Rebecca Ljunglöf, Sundsvalls BK
75 kg  Taher Ibrimazad, Vänersborgs BK
75 kg  Sam Svensson BK Revansch

Ledare: Mikael Broman och Meseret Bede

Nations Cup, Vrbas Serbien 16.08 – 19.08

Deltagare:
54 kg  Zehra Milli, BK Masen
54 kg Noah Nordby, Kalmar BK
54 kg Kevin Bohm, Morgongåva BK
54 kg Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
70 kg Sam Svensson, BK Revansch

Ledare: Kermith Fredriksson och Trond Nordby

Resultat:

54 kg  Alexandra Tokhonova , Ryssland – 
 Zhera Milli 5-0
57 kg Daniel Kirilov, Bulgarien – Noah Nordby   
 5-0
54 kg  Kevin Bohm – Ilhan Ozmen 4-1
54 kg  Almaz Uzykhanov, Kazakstan – Kevin   
 Bohm 5-0
54 kg  Alexander Fredriksson – Eles Asanov,   
 Makedonien RSC 1
54 kg  Erasyl Tankay, Kazakstan – Alexander   
 Fredriksson WO
70 kg  Laurentiu Valentin Ungureanu, 
 Rumänien – Sam Svensson 4-1
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Silesian Women´s Championships

Deltagare:

57 kg  Helena Envall, IF Linnea (S)
60 kg  Agnes Alexiusson, Värnamo BK (S)
57 kg  Itza Pabon Reyes. IF Linnéa (J)
52 kg  Zehra Milli, BK Masen (U)
57 kg  Leona Surup, NBK Akilles (U)
60 kg  Thelma Sagerfeldt Eskilsson, 
 BK Viljan (U)

Ledare: Ulf Persson och Carlos Bermudez
Domare: Cem Önal

Resultat:

60 kg  Agnes vann sin första match på WO.
60 kg  Katarina Ibrahimovic, Kazakstan – Agnes  
 Alexiusson  4 – 1
57 kg  Ludmilla Vorontsova, Ryssland – Helena  
 Envall 5 – 0
57 kg  Itza Pabon Reyes – Polska, 5- 0
57 kg  Wanessa Orczyk, Polen – Itza  Pabon   
 Reyes 3 – 2
52 kg  Laura Sandeep, Indien  – Zehra Milli, 5-0
57 kg  Leona Surup –  Irina Topolewska, Polen   
 5 - 0
57 kg  Arahi Khinorn, Indien – Leona Surup wo

Resultat:

57 kg Alexander Fredriksson – Mehdi    
 AL- Gazza  3 – 0
75 kg  Sam Svensson – Muslim Yusopov  3 – 0
54 kg  Zheus Milli -Benediete Sadeh  3 – 0
70 kg  Rebecca Ljunglöf – Synne Elverhoi  
 3 – 0
56 kg  Daniel Sayid Shah – Nomankhen 
 Ahmadzai  3 -0
64 kg Hampus Broman – Sayed Kazemi  2 – 1
64 kg  Nebil Ibrahim – Zahour Qundoz 3 – 0
64 kg  Andreas Palm – Martin Möller RSC r 2
64 kg  Martin Skogheim – Peter Ahlberg 3 – 0
64 kg  Ibrahim Bakhtiaro – Andreas Reppe 2-1
69 kg  Nassir Eivaz – Don Emini  3 – 0
75 kg Pål Edvin Dyste – Taher Ibrimazed 2 -1
57 kg  Anabelle Bruun – Itza Pabon Reyes 
 2 – 1
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Träningsläger i Köping 21 – 23 september

Deltagare:

60 kg Ali Yusefi, Hammarby IF
60 kg Hampus Broman, BS Tor (junior)
64 kg Emil Stor, Hallstahammar KF
64 kg Andreas Palm, IF Linnea (junior)
64 kg Nebil Ibrahim, Uppsala IF (junior)
69 kg Billy Liljekvist, Bulldog Training Center IF
69 kg Anton Hellström, BK Falken
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
75 kg Noor Yacko, BK Köping
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF
81 kg Viktor Olsson, BK Falken
91 kg Agit Bilge, East IF

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul, 
Håkan Pettersson och Mikael Broman

60 kg  Thelma Sagerfeldt Eskilsson – Patrycja   
 Krancyk, Polen  5- 0
60 kg  Thelma Sagerfeldt Eskilsson – Sanya   
 Neji, Indien  5 – 0 GUL

Richardas Tamulis Junior Boxing 
Tournament

54 kg Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
54 kg Kevin Bohm, Morgongåva BK
57 kg  Noab Nordby, Kalmar BK
57 kg  Kevin Scott, Morgongåva BK

Ledare: Kermith Fredriksson och Trond Nordby

Resultat:

54 kg  Alexander Fredriksson – Matvejs 
 Prokudins, Lettland 4-1 
54 kg Alexander Fredriksson – Sadek Lazem,   
 Tyskland 5-0
57 kg Noah Nordby – Matvei Starikov, Estland   
 2-3
57 kg Noah Nordby – Edgar Lisovskij, Litauen   
 5-0
54 kg Kevin Bohm – Scott Jones, Wales 0-5
57 kg Kevin Scott – Nedas Gudomskas, 
 Litauen 1-4
57 kg Kevin Scott – Andris Mihailovs, Lettland   
 RSC 1
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UEM i Anapa, Ryssland 8 – 16 oktober

Deltagare:
54 kg  Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
57 kg  Noah Nordby, Kalmar BK
60 kg  Kevin Scott, Morgongåva BK

Ledare: Mikael Broman, Trond Nordby och 
Kermith Fredriksson. 
Domare: Mikael Åhlander

Resultat:

54 kg  Alexander Fredriksson – Nikolov 
 Marinov, BUL  5 – 0
54 kg Alexander Fredriksson – Dominik 
 Stepanek, TJE 5 – 0
54 kg  Ellis Price, ENG – Alexander Fredriksson  
 5 – 0
57 kg Uladzislov Stselmakhov, BLR – Noah   
 Nordby  5 – 0
60 kg Markus Tenas, Lettland – Kevin Scott 
 3 - 2

Träningsläger inför UEM under Gripen Cup 
28 – 30.09

54 kg Alexander Fredriksson. Morgongåva
57 kg Noah Nordby, Kalmar
57 kg Kevin Bohm, Morgongåva
60 kg Kevin Scott, Morgongåva

Ledare: Mikael Broman. Kermith Fredriksson, 
Trond Nordby
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Ledare: Daniel Nash och Carlos Bermudez
Domare: Alex Da Silva

Resultat:

51 kg Cladia Nechito, RUM – Lise Sandebjer   
 3 – 2
54 kg Zohra Ez-Zahraoui, Marocko – Sara   
 Svensson 4 – 1
57 kg Helena Envall – Viktoria Glover, 
 SCO 3 – 2
57 kg  Doaa Toujani, Marocko – Helena Envall   
 4 – 1
60 kg  Hasnaa Lachgar, Marocko – Steffi Tour 
 5 – 0
60 kg  Cristina Cosma, RUM – Jelena Jelic
 4 – 1
69 kg  Nataliya Sychugova, RUS – Marianne   
 Ahlborg 4 – 1
75 kg  Love Holgersson – Lonela None, RUM 
 5 – 0
75 kg  Love Holgersson – Thi Huong Nguyen,   
 Vietnam 5 – 0
75 kg  Love Holgersson – Nisa Rodriguez, 
 Puerto Rico 3 – 2  Guld

Träningsläger Bosön 5 – 7 oktober Dam

Deltagare:

51 kg Lise Sandebjer, BK Örnen
51 kg Natalie Samsalieva, Djurgårdens IF
54 kg Sara Svensson, KFUM
54 kg Mia Bromander, Hammarby IF
57 kg Helena Envall, IF Linnea
60 kg Jelena Jelic, Malmö BC
60 kg Stephanioe Tour, BK Värend
60 kg Katrine Steingrimsen, Djurgårdens IF
64 kg Linda Larsson, BK Ymer
69 kg Madeleine Angelsen, Norge
75 kg Love Holgersson, BK Swing

Ledare: Daniel Nash och Carlos Bermudez
Naprapat: Oskar Skatt
Klubbtränare: Petri Eriksson och Mikael Jaeger

Balkan Cup 11 – 16 oktober

Deltagare:

51 kg  Lise Sandebjer, BK Örnen
54 kg  Sara Svensson, Skurup
57 kg Helena Envall, IF Linnea
60 kg Stephanie Tour, BK Värend
60 kg Jelena Jelic, Malmö Boxing Center
69 kg Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK
75 kg Love Holgersson, BK Swing
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Resultat:

60 kg  Ali Yusefi – Mohammed  Zeroul, FRA 
 3 – 2
60 kg  Malik Stitsenko, UKR – Ali Yusefi, 
 RSC r 2
64 kg  Daniel Janicijevic, AUT – Emil Stor, 5-0
69 kg Billy Liljeqvist – Marcel Rumpler, AUT 
 4 – 1
69 kg  Billy Liljeqvist – Victorinn Monny, FRA 
 3 – 2
69 kg  Frank da Silva, BRA – Billy Liljeqvist wo
75 kg Adam Chartoi – Jonna Roth, FIN 5 – 0
75 kg Herbert Souza,BRA – Adam Chartoi 
 5 – 0
81 kg  Liridon Nuha – Sean Lazzerini, SCO 
 3 – 2
81 kg  Umar Dzambekov, AUT – Liridon Nuha   
 4 – 1
91 kg  Alexander Bwambale – Krener Aliu, FIN   
 5 – 0
91 kg  Abner Teixeira, BRA – Alexander 
 Bwambale 5 – 0
60 kg  Julia Tsyplakova, UKR - Steffe Tour  
 3 – 2
60 kg  Mira Potkonen, FIN - Steffe Tour 5 – 0
60 kg Aminas Zidani, FRA - Steffe Tour 3 - 2

Träningsläger Bosön 14.10 – 17.10

Deltagare:

60 kg Ali Yusefi,  Hammarby IF
64 kg Emil Stor, Hallstahammar
69 kg Billy Liljekvist, Bulldog Training Center IF
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF
91 kg Alexander Bwambali, Djurgårdens IF

Ledare: Lennart Bernström och Viktor Shynul

Turnering Tammerfors 18.10 – 23.10

60 kg  Stephanie Thour, BK Värend
60 kg  Ali Yusefi, Hammarby IF
64 kg Emil Stor, Hallstahammar KF
69 kg Billy Liljekvist, Bulldug Training Center IF
75 kg Adam Chartoi, Hammarby IF
81 kg Liridon Nuha, Hammarby IF
91 kg  Alexander Bwambale, Djurgårdens IF

Ledare: Lennart Bernström och Viktor Shynul
Domare: Tom Svenonius
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Träningsläger Värnamo Dam ungdom – 
Junior 01 – 04.11

Deltagare:

U 54 kg  Zehra Milli, BK Masen
   54  kg  Vaness Landes-Saffsur, Halmstads BS
U 57 kg Leona Surup, NBK Akilles
U 60 kg  Thelma Sagerfeldt – Eskilsson, BK   
    Viljan
U 60 kg  Emma Olsson, BK Revanch
U 63 kg  Rebecca Ljunglöf, Sundsvalls BK
    63 kg  Vera Persson-Donkersloot, Haninge   
   BK
    60  kg Lucin Surup, NBK Akilles
    57  kg Sipel Duna, Nässjö BK
    57  kg Signe Lindfors, IF Linnea

Ledare: Ulf Persson

Träningsläger – Tyskland 27.10 – 04.11

Deltagare:

51  kg Lise Sandebjer, BK Örnen
57  kg Helena Envall, IF Linnea
60  kg Agnes Alexiusson, Värnamo BK
75  kg Love Holgersson, BK Swing

Ledare: Daniel Nash och Carlos Bermudez
På egen bekostnad: Petri Eriksson

Träningsläger Frankfurt Oder 28.10 – 01.11

Deltagare:

U 52 kg Alexander Fredriksson, 
    Morgongåva BK
U 54 kg Kevin Bohm, Morgongåva BK
U 60 kg Kevin Scott, Morgongåva BK
U 81+ kg Sadri Tarlasmishi, Hisingens BK
J 60  kg Hampus Broman, BS Tor
J 64  kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
J 75  kg Taher Ibrahimazid, Vänersborgs BK
J 75  kg Moltas Lundström, IF Linnea

Ledare: Kermith Fredriksson
På egen bekostnad: Fatmir Tarlamishi och 
Rasmus Broman
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Resultat:

U 57 kg Kevin Bohm – Emil Schneider, 
    Tyskland, 3 – 2
U 57 kg Alican Baslaev, Tyskland – Kevin   
    Bohm, 4 – 1
U+81 kg  Edvin Ostapenko, Litauen – Sadri 
  Tarlamishe, 3 – 2
J  60 kg  Hampus Broman – Ahmet Sor, 
   Tyskland, 5 – 0
J  60 kg David Gkevorgkian, 
  Tyskland 3 – 2
J  64 kg  Peter Ahlberg – Ali Bayeurman, 
  Tyskland 3 – 2
J  64 kg   Osur Oruc, Tyskland – 
  Peter Ahlberg wo
J  75 kg   Taher Ibrahimzad, - Angel Borisov, 
   Tyskland 3 – 2 Guld

Träningsläger Köping 08.11 – 11.11

Deltagande boxare:

60 kg  Ali Yusefi, Hammarby IF
60 kg  Nebil Ibrahim, Uppsala IF
64 kg  Emil Harrysson, BK Falken
69 kg  Adolphe Sylva, Halmstads BS
69 kg  Anton Hellström, BK Falken
75 kg  Adam Chartoi, Hammarby IF
75 kg  Noor Yascko, BK Köping
81 kg  Liridon Nuha, Hammarby IF
91 kg  Agit Bilge, East IF

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul, 
Håkan Pettersson och Majid Jelili

Turnering Schwerin 9-11 november 2018

Deltagare:

57 kg    Kevin Bohm, Morgongåva
U +81 kg  Sadri Tarlamishi, Hisingens BK 
J   60 kg  Hampus Broman ;BS Tor Kumla
J   64 kg Peter Ahlberg, Skoftebyns AIS
J   75 kg Taher Ibrahimzad, 
  Vänersborgs BS

Ledare: Kermith Fredriksson och Alnes 
Omerovic
På egen bekostnad: Kenneth Johansson
Domare: Tom Runsvik

Träning och tävling
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75 kg Love Holgersson – Tekasala Malewu,   
 COD 5 - 0
75 kg  Li Qion, KIna   - Love Holgersson, 4 - 1

Landskamp Finland 01.12 i Gävle

Lag:

51 kg Natalia Samsalieva, Djurgårdens IF
60 kg Stephanie Thour, BK Värend
60 kg Ali Yusefi, Hammarby IF
64 kg Linda Larsson, IK Ymer
64 kg Emil Harrysson, BK Falken
75 kg Erik Mendoza, Djurgårdens IF
75 kg Anton Hellström, BK Falken
81 kg Viktor Olsson, BK Falken
91 kg Alexander Bwambale, Djurgårdens IF
91+ kg Agit Bilge, East IF

Ledare: Lennart Bernström, Viktor Shynul och 
Dawan Kakaways
Domare: Leo Vainonen och Anders Andersson

VM Damer Indien 15.11 – 25.11
Lag:

51 kg  Lise Sandebjer, BK Örnen
57 kg  Helena Enwall, IF Linnea
60 kg  Agnes Alexiusson, BK Värnamo
75 kg  Love Holgersson, BK Swing
Ledare: Daniel Nash, Carlos Bermudez

Resultat: 

51 kg  Lise Sandebjer – Arusha 
 Koddithuwakkuarachchlas, Siri Lanka, 
 5 - 0
51 kg  Sansdra Drabik, POL  - Lise Sandebjer   
 5 - 0
57 kg  Mariia Sartakova, RUS - Helena Enwall   
 3-2
60 kg  Agnes Alexiusson – Janina Bonorden,   
 GER, 5 - 0
60 kg  Agnes Alexiusson – Ditte Frostholm,   
 DEN 5 - 0
60 kg  Agnes Alexiusson – Hasnon Lachger,   
 Marocko, 3 - 2
60 kg  OH Yeonji, Syd Korea - Agnes 
 Alexiusson 5 – 0

Träning och tävling



Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018

Resultat: 

51 kg Natalia Samsalieva – Fatmas 
 Haijidzadeh, FIN 3 – 0
60 kg Anni Viantie, FIN - Stephanie Thour, 
 2 – 1
60 kg Ali Yusefi, - Santeri Kemppaien, FIN  
 3 – 0
64 kg Anette Valtonen, FIN - Linda Larsson , 
 3 - 0
64 kg Emil Harrysson, -  Jamil Mahdi, FIN  
 3 – 0
75 kg Erik Mendoza – Joona Lepo, FIN  
 3 – 0
75 kg Anton Hellström – Tobias Laine. FIN  
 3 – 0
81 kg Santeri Laine, FIN - Viktor Olsson  
 2- 1
91 kg Krenar Aliu, FIN - Alexander Bwambale   
 2 – 1
91+ kg Annti Lenmusvirpo, FIN - Agit Bilge. 
 3- 0

Träning och tävling
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Damer Junior 54 kg
Guld: Jennifer Saravia, Hallstahammar KF
Silver: Johanna Hohenstein, IK Ymer

Damer Junior 60 kg
Guld: Itza Pabon Reyes, IF Linnéa
Silver: Elise Saulescu, BK Swing

Bästa boxare Ungdom Dam: 
Thelma Sagerfeldt-Eskilsson, BK Viljan

Bästa boxare Junior Dam: 
Itza Pabon Reyes, IF Linnéa Boxning

Herr senior 56 kg
Guld: Arsalan Dastparvar, Narva BK
Silver: Clay Jayson, KFUM Linköping
Brons: Syed Abdollah Hosseini, Umeå BK
 
Herr senior 60 kg
Guld: Mohammed Abdulrahim, 
Malmö Boxing Center
Silver: Biniam Tesfagabr, Eskilstuna BK
Brons: Paolo Magui, BK Ringen

Herr senior 64 kg
Guld: Emil Harrysson, BK Falken
Silver: Yohannes Berhane, BK Dalen
Brons: Milad Mazdak, TIFA BC
Brons: Emil Stor, Hallstahammar KF

Bästa boxare ungdom dam och herr
Bästa boxare ungdom dam: 
Thelma Sagerfeldt-Eskilsson, BK Viljan
Bästa boxare ungdom herr: 
Kevin Scott, Upsala IF

Bästa boxare junior dam och herr
Bästa boxare junior dam: 
Itza Pabon Reyes, IF Linnéa
Bästa boxare junior herr: 
Hampus Broman, BS Tor 

Bästa boxare senior dam och herr
Bästa boxare senior dam: 
Stephanie Thour, BK Värend
Bästa boxare junior herr: 
Billy Liljeqvist, Bulldog Training Center IF

Punchpralinernas pris
Bästa dam: Sara Svensson, Skurups KBK
Bästa herr: Babacar Kamara, Djurgårdens IF 

Damer Ungdom 54 kg
Guld: Zhera Milli, BK Masen
Silver: Mauritia Schapira, Malmö Boxing Center
 
Damer Ungdom 60 kg
Guld: Thelma Sagerfeldt-Eskilsson, BK Viljan
Silver: Emma Olsson, BK Revansch

Damer Ungdom 63 kg
Guld: Rebecca Ljunglöf, Sundsvalls BK
Silver: Vera Persson Donkersloot, Haninge BK

SM Senior, Junior, Ungdom

Svenska mästerskapen Senior, Junior och Ungdom



Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018

Damer Senior 48 kg
Guld: Lina Karlsson, Djurgårdens IF 
Silver: Linn Sandström, Ystad Sportklubb
Brons: Tove Lundberg, IFK Umeå 

Damer Senior 54 kg
Guld: Sara Svensson, Skurup KBK
Silver: Natalia Samsalieva, Djurgårdens IF 
Brons: Natalija Cincarevic, Winning BC
Brons: Sandra Attermo, Djurgårdens IF 

Damer Senior 57 kg
Guld: Helena Envall, IF Linnéa
Silver: Ellen Karlsson, Hammarby IF 

Damer Senior 60 kg
Guld: Stephanie Thour, BK Värend
Silver: Agnes Alexiusson, Värnamo BK
Brons: Katrine Steingrimsen, Djurgårdens IF 

Damer Senior 64 kg
Guld: Jelena Jelic, Malmö Boxing Center
Silver: Linda Larsson, IK Ymer
Brons: Jenny Lundberg, Narva BK
Brons: Anna Lindqvist, GAK Enighet

Damer Senior 69 kg
Guld: Malena Hede, Morgongåva BK
Silver: Marianne Ahlborg, Vänersborgs BK
Brons: Erika Edblom, Djurgårdens IF 

Herr senior 69 kg
Guld: Billy Liljeqvist, Bulldog Training Center IF
Silver: Anton Hellström, BK Falken
Brons: Mohammed Al-Maliki, KFUM Fight Zone
Brons: Adolphe Sylva, Halmstads BS

Herr senior 75 kg
Guld: Adam Chartoi, Hammarby IF 
Silver: Erik Mendoza, Djurgårdens IF 
Brons: Muhammad Ewaz Khalili, Hammarby IF 
Brons: Damian Biesekierski, Botkyrka BK

Herr senior 81 kg
Guld: Liridon Nuha, Hammarby IF 
Silver: Constantino Nanga, Hammarby IF 
Brons: Viktor Olsson, BK Falken
Brons: Adam Belalia, Djurgårdens IF 

Herr senior 91 kg
Guld: Alexander Bwambale, Djurgårdens IF 
Silver: Giorgi Kistavri, BK Dalen
Brons: Ahmed Smesem, Hisingens BK
Brons: Linus Andersson, 
Bulldog Training Center IF 

Herr senior 91+ kg
Guld: Babacar Kamara, Djurgårdens IF 
Silver: Nermin Hajdarpasic, BK Rapid
Brons: Zvonimir Kralj, Redbergslids BK

SM Senior, Junior, Ungdom
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Ungdom herr 70 kg
Guld: Mujtaba Hasani, IFK Umeå
Silver: Omar Qachar, East IF Norrköping
Brons: Mohamed Zaka, Hisingens BK
Brons: Zekeriyahan Delen, Haninge BK

Ungdom herr 75 kg
Guld: Genadi Gusharashvili, Haninge BK
Silver: Fahd Ali Hussein, Djurgårdens IF 
Brons: Ali Smesem, Hisingens BK

Ungdom herr +80 kg
Guld: Sadri Tarlamishi, Hisingens BK
Silver: Adam Ben Naceur, Haninge BK

Junior herr 56 kg
Guld: Erduan Berisha, KFUM Linköping
Silver: Daniyal Syed, Föreningen Redline
Brons: Abbas Najafi, Hammarby IF 
Brons: Muzammil Akbari, IF Linnéa

Junior herr 60 kg
Guld: Hampus Broman, BS Tor 
Silver: Nebil Ibrahim, Upsala IF
Brons: Hafiz Ahmadi, Hammarby IF Boxning
Brons: Morteza Hassami, Tifa BC

Junior herr 64 kg
Guld: Andreas Palm, IF Linnéa
Silver: Ibrahim Bakhtiari, Hammarby IF 
Brons: Mohammad Ali Yousefi, BK Viljan
Brons: Mohammed El-Zein, GAK Enighet

Ungdom herr 52 kg
Guld: Gigi Zardiasbrilis, Antares BK
Silver: Leon Kalyun, Angered BC

Ungdom herr 54 kg
Guld: Alexander Fredriksson, Morgongåva BK
Silver: Mohammad Ali Yazdani, Karlskrona BK

Ungdom herr 57 kg
Guld: Kevin Bohm, Morgongåva BK
Silver: Noah Nordby, Kalmar BK
Brons: Dino Martinovic, BK Tiger
Brons: Abel Michael, Upsala IF

Ungdom herr 60 kg
Guld: Kevin Scott, Upsala IF
Silver: Danial Arshad, Djurgårdens IF 
Brons: Gabriel Andersson, BK Rapid
Brons: Albion Kelmendi, Haninge BK

Ungdom herr 63 kg
Guld: Emanuel Ryttersson, Hallstahammar KF
Silver: Tino Badkobeh, Eternity IF
Brons: Zubin Rashidi, BK Värend
Brons: Haron Ahmadi, Skoftebyns AIS

Ungdom herr 66 kg
Guld: Angelo Asmar, Djurgårdens IF 
Silver: Albin Günultas, BK Falken

SM Senior, Junior, Ungdom
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Junior herr 69 kg
Guld: Taher Ibrahimzad, Vänersborgs BK
Silver: Nassir Elvaz, Guldstadens BK
Brons: Joel Jonsson, Eskilstuna BK
Brons: Ashmad Jebarah, 
Allstars Training Center

Junior herr 75 kg
Guld: Moltas Lundström, IF Linnéa
Silver: Majd Alsafad, TIFA BC
Brons: Goga Kistauri, Djurgårdens IF 
Brons: David Amiri, BK Falken

Junior herr 81 kg
Guld: Max Englund, IFK Umeå
Silver: David Olsson, BK Falken
Brons: Mohamed Rezale, 
Hammarby IF Boxning
Brons: Mohamed Hannoun, Upsala IF

Junior herr 91 kg
Guld: Momodou Touray, Djurgårdens IF 
Silver: Leonardo Asgarimotlagh, 
Redbergslids BK
Brons: Ahmed Inegi, Helges IF

Bästa boxare Ungdom herr:
Kevin Scott, Upsala IF

Bästa boxare Junior herr:
Hampus Broman, BS Tor

SM Senior, Junior, Ungdom
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Lägren i augusti (17-19/8) hölls i Borlänge och 

Umeå. Tyvärr fick vi inte in något läger i södra 
Sverige i augusti. På lägret i Borlänge deltog 17 
st. boxare och tränare och i Umeå deltog 25 st. 
boxare och tränare. 

Ett stort tack till arrangörsklubbarna på 
respektive orter som bidrog med ledare, lokaler 
och support till alla deltagare.

Tränarutbildningar

Totalt har vi under året arrangerat 11 st. 
tränarutbildningar, fördelat på 6 st. 
Steg I-kurser, 4 Steg II-kurser samt en 
Steg III-kurs. Då vi oftast samarrangerar 
Steg I- och Steg II-utbildningar 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 är enligt den utbildningsplan som 
läggs i början av varje kalenderår.

Under 2018 har vi arrangerat följande 
utbildningsaktiviteter tillsammans med våra 
föreningar och distrikt: 

Breddläger eller utvecklingsläger 

Dessa läger är tänkta för matchboxare eller 
diplomboxare med erfarenhet av 
diplomboxning. Syftet med lägren är att erbjuda 
bra boxningsträning för deltagare och tränare, 
att bidra till utveckling hos boxarna, att skapa 
forum och ytor för samarbeten och utbyten 
med boxare från andra föreningar, att förmedla 
SBF:s syn på boxning samt få en överblick över 
de boxare som finns ute hos våra föreningar. 
Åldrarna på lägren varierade men nivån var bra 
och lägren innehöll tillfällen till sparring, träning i 
skolboxning men också föreläsningar och 
annan utbildning. På samtliga läger fanns 
representanter från SBF på plats och ledde 
pass tillsammans med föreningsledare och an-
svariga för lägren.

Lägren i januari (3-5/1) hölls i Malmö, 
Kristinehamn och Umeå. På lägret i Malmö 
deltog 14 st. boxare och tränare, i Umeå deltog 
39 st. boxare och tränare och i Kristinehamn 
deltog 71 st. boxare och tränare. 

Utbildning

Utbildningar
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Steg II arrangerades på följande platser under 
året: 

Motala i januari, Tidaholm i februari samt 
Stockholm i maj och oktober. Kul att vi kunnat 
arrangera fyra st utbildningar och att de totalt 
lockat 74 st deltagare. 

Vi önskar en högre frekvens av och deltagande 
på våra domarutbildningar, något som förbundet 
och dess domarkommitté behöver arbeta med 
under 2019.  

Totalt har 130 st tränare genomgått Steg I under 
året och 74 st tränare har genomgått Steg II. 
Steg III-utbildningen genomgicks av 19 stycken 
deltagare. 

Steg I arrangerades på följande platser under 
året: 

Stockholm i mars och september, Angered i 
april, Skene i september, Oskarshamn i 
oktober och Härnösand i november. 
Glädjande att vi kunnat arrangera 6 st 
tränarutbildning Steg I under året. Steg I är 
grunden i alla våra tränarutbildningar och 
väldigt viktig i vår utbildningsstege. 

Utbildning
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Domarutbildningar 

Under året har det arrangerats 1 st. 
diplomdomarutbildning i Stockholm med 19 st 
deltagare. 1 diplomdomarutbildning fick ställas 
in på grund av för få anmälda deltagare.
2 st. domarutbildningar har hållits med totalt 13 
stycken deltagare. 

En hölls i Söderköping i 
september och en i Kristinehamn i april månad. 
Domarutbildningarna hålls både för att utbilda 
nya domare men också för att domare med mer 
erfarenhet skall kunna uppdatera sina 
kunskaper. 

Utbildare på diplomdomarutbildningen har 
varit Carina Sihlén oc Oscar Sihlén. 
På domarutbildningen i Kristinehamn var 
Anders Andersson utbildare och på 
utbildningen i Söderköping var Tom Svenonius 
och Leif Frimanson utbildare.

Läkarutbildning

För första gången på ett par år arrangerades 
en utbildning för läkare med intresse av att vara 
matchläkare. Utbildningen hölls i Stockholm och 
organisatör var förbundets medicinskt ansvarige 
Hassan Shabana. Utbildningen pågick i 3 dagar 
och totalt genomgick 15 läkare hela 
utbildningen. Kursen innehåller både teoretiska 
såväl som praktiska moment. 

Steg III arrangerades på Bosön i november. 
Då Steg III oftast bara arrangeras vartannat år, 
den växlar med Steg IV, så är det kul att vi i år 
lyckades genomföra en utbildning, 

med fantastiskt stöd av Bosön och RF 
Elitidrottsstöd (som hjälpte oss med duktiga 
externa föreläsare). 

Utbildare på Steg I-utbildningarna har varit 
Majid Jelili (Härnösand oh Oskarshamn), 
Joel Grandell (Stockholm), Hans Lindahl 
(Stockholm), Daniel Samuelsson (Skene) samt 
Mohammed Khudair (Angered). 

Utbildare på Steg II-utbildningarna har varit 
Majid Jelili (Motala och Tidaholm), Joel Grandell 
(Stockholm), Hans Lindahl (Stockholm).

Utbildare på Steg III-utbildningen var Majid 
Jelili och Klas Sandberg med externa 
föreläsningar från Emma Lindblom, Thomas 
Lindholm, Cecilia Åkesdotter och 

Utbildning
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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. 
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.
 

Hassan Shabana höll i utbildningen tillsammans 
med flera föreläsare med specialistkunskap 
inom respektive område. Deltagarna 
rapporterar om en mycket bra utbildning och ett 
stort intresse för en framtida 
fortsättningsutbildning och fortsatta 
grundutbildningar. 

Tankar om utbildningar
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 utbildningar-
na 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.

Utbildning
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Målet med dessa utbildningar är att 
vidareutveckla såväl boxningskunskapen men 
också öka kunskaperna i andra ämnen så att 
deltagarna kan känna sig säkra i fler ämnen 
och 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. 

Utveckling av utbildningar
Vi har vid två tillfällen under året haft möten 
med en referensgrupp, bestående av bland 
annat utbildningsansvarig i SBF, 
landslagscoacher och kanslipersonal, om SBF:s 
utbildningar och förbättringsområden inom och 
kring utbildningsområdet. 

Diskussionerna har kretsat mycket kring utbild-
ningarnas innehåll och uppdatering av detsam-
ma, formatet på utbildningarna, utbildningsmål, 
utbildare och vilka riktlinjer vi ska ha för 
utbildningarna gällande exempelvis licensiering 
av tränare och deltagande på utbildningarna. 

Utbildningsträffarna har utmynnat i många bra 
diskussioner och innehåll. 

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 l
edarutbildningar på 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 en Steg III och 
kommer under 2019 anordna en Steg IV och en 
Steg III. De fortsätts hållas centralt, det vill säga 
de arrangeras av SBF, inte i samarbete med 
något distrikt. 

Vi är glada över deltagandet på årets Steg III 
och vill nu hålla den nivån under 2019 och 
arrangera en välbesökt Steg IV med hög 
kvalitet på utbildningen. 

Utbildning
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Planen för det fortsatta arbetet under 2019 är 
att bilda en referensgrupp som kan underlätta 
arbetet med utbildningar och att ha gjort en 
grundlig genomgång och uppdatering av inne-
hållet på utbildningarna, förtydliga den ”svenska 
skolan” av boxning och gått igenom formatet på 
utbildningarna för att anpassa oss efter behov 
och deltagande. 

Tanken är också att ordna utbildningsträffar i 
distrikten under 2019 för att diskutera bland 
annat utbildning. SBF ämnar även att under 
2019 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.

Utbildning
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IDROTTSLYFTETS ÅLDERSMÄSSIGA MÅLGRUPP
Genom Idrottslyftet ska vi utveckla verksam-
heten för barn och unga i åldern 7 – 25 år, vilket 
överensstämmer med förordning (1999:1177) 
om statsbidrag till idrottsverksamhet.

GENERELLA RIKTLINJER
• Föreningen skall betalt medlemsavgift till  
 förbundet och ej inneha andra skulder till 
 förbundet
• Förening som får ansökan beviljad ska   
  genomföra Vaccinera Klubben under   
 årets gång https://www.rf.se/vaccinera
• Idrottslyftets symbol ska användas
• Enbart föreningar som under det senaste  
 året beviljats LOK-stöd kan beviljas   
 föreningsstöd från Idrottslyftet. Undantag  
 kan beviljas i särskilda fall.
• Varje aktivitet som genomförts med   
 något stöd av Idrottslyftet 
 (inklusive träningsdeltagande etc) måste  
 redovisas i föreningens 
 verksamhetsberättelse.

Medel som beviljats under 2018 ska redovisas 
så snart det är möjligt (för projekt avslutade före 
detta datum). Redovisning ska ske via 
Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

Idrottslyftet är en satsning från regeringen på 
idrottens barn- och ungdomsverksamhet. 
Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv och genomsyras av 
riktlinjerna från Idrotten Vill. 

SYFTE OCH MÅL
Det övergripande syftet med Idrottslyftet har sin 
utgångspunkt i idéprogrammet  ”Idrotten Vill” 
och följer därmed idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 
1 kap. RF:s stadgar, samt RF:s anvisningar för 
barn- och ungdomsidrott.

 Syftet formuleras på följande sätt:
"Att utveckla verksamheten så att barn och 
unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening 
och stimuleras till ett livslångt idrottande i 
föreningsidrotten. 
Där utvecklingsinsatserna ska vara:
I linje med RF:s anvisningar för barn- och 
ungdomsidrott
Och leda till att:
Svensk idrott utvecklas, samverkar med andra 
aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i 
förening."
 

Idrottslyftet

Idrottslyftet
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Idrotten vill
Idrottslyftets övergripande syfte tar sin 
utgångspunkt i idéprogrammet "Idrotten Vill" 
och följer därmed idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund enligt 1 
kap. i RF:s stadgar.

Syftet lyder:
"Idrottslyftet ska stärka och utveckla världens 
bästa barn- och ungdomsidrott så att fler flickor 
och pojkar väljer att idrotta i föreningar där 
verksamheten bedrivs utifrån Idrotten Vill"
I "Idrotten Vill" framgår att idrotten följer FN:s 
konvention om barnets rättigheter. 
Det innebär därmed att de satsningar som 
genomförs i Idrottslyftet ska ha ett 
barnrättsperspektiv. En verksamhet som bedrivs 
utifrån "Idrotten vill" ska dessutom ta hänsyn till 
folkhälsomålen. Idrottsrörelsen fokuserar extra 
på folkhälsomål nummer 1 om delaktighet och 
inflytande i samhället samt folkhälsomål 
nummer 9 om ökad fysisk aktivitet.

Idrottens värdegrund, som bygger på fyra 
hörnstenar (glädje och gemenskap, demokrati 
och delaktighet, allas rätt att vara med samt 
rent spel), är också viktig att beakta i 
Idrottslyftets olika satsningar. 

Idrottslyftet ska inte vara en egen verksamhet 
vid sidan av utan är ett medel att utveckla för-
eningsidrotten i linje med den av svensk idrott 
beslutande 
strategiska inriktningen, vilket betyder att de 
övergripande mål vi ska sträva emot är följande;

• Svensk idrott ska vidareutveckla verk  
 samheten så att barn, unga, vuxna och   
 äldre väljer att idrotta i förening hela livet
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga fram  
 gångar internationellt
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts   
 värdegrund
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 
 samverka med andra aktörer och ge   
 goda möjligheter att idrotta i förening
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 
 samhällsaktör

För Idrottslyftet innebär det att fokus ligger på 
att stimulera till ett livslångt idrottande, där det 
är verksamheten i föreningen som ytterst ska 
utvecklas. Varje utvecklingsinsats ska tydligt 
bidra till att idrottsrörelsen lever och leder efter 
sin värdegrund, i linje med anvisningarna för 
barn- och ungdomsidrott.

Idrottslyftet
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Fördelningen av de ekonomiska medlen är 
baserad på utvecklingsplanen.

Föreningsstödet 2018
Föreningsstödet är den del av Idrottslyftet som 
våra anslutna föreningar kan ta del av direkt, 
genom ansökningar för projekt eller andra 
aktiviteter. Föreningsstödet har under 2018 varit 
uppdelat i 3 stycken sökbara områden:

- Tränar/Ledarutveckling – detta område är 
tänkt att underlätta för föreningar att utbilda och 
vidareutveckla sina tränare och ledare. Stödet 
tar form av en subvention av deltagaravgiften 
på utbildningar arrangerade av SBF eller, efter 
diskussion, utbildningar arrangerade av andra 
aktörer. Subventionen har under året varit 100 
procent av deltagaravgiften. 

Stödet är tänkt att uppmuntra föreningar att 
utbilda sina tränare och ledare för att i sin tur 
stärka sin egen verksamhet med införande av 
kunskap. SBF valde under året att skapa 
ärenden och ansökningar åt föreningarna som 
gått utbildningarna, föreningarna ansvarar då 
för att återrapportera ärendet.

- Materialstöd för nystartade föreningar under 
året – Stödet är riktat till föreningar som är 
nyligen uppstartade och har blivit medlemmar 
under det innestående året, i detta fall 2018. 

I huvudfokus står allas rätt att vara med, som i 
idrottens värdegrund beskrivs på följande sätt:
 
"Allas rätt att vara med innebär att alla som vill 
ska kunna vara med utifrån sina förutsättning-
ar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt 
ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell lägg-
ning samt fysiska och psykiska förutsättningar, 
får vara med i föreningsdriven idrottsverksam-
het."

Idrottslyftet 2018
Det stöd som Idrottslyftet är uppdelat på är 
förbundsstöd och föreningsstöd. SBF har 
under 2018 haft fördelningen 60-40 av den 
totala summan på 2.823.000 kronor. Detta 
innebär att förbundsstödet under 2018 har varit 
1.699.200 kronor och föreningsstödet 
1.132 800 kronor. Fördelningen mellan perioden 
2017-2019 för Idrottslyftet är till viss del 
baserat på den utvecklingsplan som SBF har 
gjort under 2016. 

Utvecklingsplanen är byggd på av SBF 
prioriterade områden för att boxningen som 
idrott ska stärkas, utvecklas och växa som 
idrott. Planen innehåller arbetsområden både 
på förbunds- och föreningsnivå som SBF 
bedömt är viktiga för att boxningen som idrott, 
både på förbundsnivå och föreningsnivå, som 
ses som prioriterade för boxningen. 

Idrottslyftet
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Exempelvis arbete med ledarskap hos yngre 
ledare, rekryteringsarbete och riktade projekt 
mot specifika målgrupper, arbete internt inom 
föreningen med sin värdegrund eller 
samarbetsprojekt mellan olika föreningar i syfte 
att förbättra sin träningsverksamhet men också 
utbyta erfarenheter vad gäller ledarskap och 
föreningsutveckling.

Den ekonomiska fördelningen mellan de tre 
olika stöden har sett ut enligt följande: 
Tränar- och ledarutveckling: 400.000 
kronor(kvarvarande summa vid årsskiftet 
83.700 kronor), Materialstöd: 300.000 kronor 
(kvarvarande summa vid årsskiftet 86.570 
kronor) och Verksamhetsutveckling 432.800 
kronor (kvarvarande summa vid årsskiftet 
161.000 kronor).
 
Totalt under året så har SBF godkänt eller 
manuellt skapat och hanterat, i fallet med 
tränar- och ledarutveckling, 92 ärenden inom 
Idrottslyftet. 69 stycken inom tränar- och 
ledarutveckling, 11 stycken inom 
Verksamhetsutveckling och 12 stycken inom 
Materialstöd. 4 ärenden har blivit avslagna, 
detta på grund av att det sökts under fel stöd 
eller att föreningen inte är berättigad att söka 
det stödet (vilket är fallet vid Materialstöd, då 
föreningar som blivit medlemmar under tidigare 
år sökt stödet som gäller för innevarande år). 

Det finns ett maximalt belopp på 20.000 kronor 
som är möjligt att söka. Stödet får användas 
för inköp av förbrukningsmaterial, exempelvis 
handskar, huvudskydd, säckar och liknande. 

Får inte användas till lokalhyror, inköp av 
exempelvis ring eller ringutrustning, plattor och 
liknande.

- Verksamhetsutveckling – Tanken med detta 
stöd är att ha ett ”öppet stöd” för projekt som 
inte passar in inom de andra stöden eller för 
projekt som är tänkta att testa något nytt i 
verksamheten eller bygga upp sin verksamhet 
och organisation på ett planerat vis. Projekt 
inom detta område riktar sig exempelvis mot 
arbete med värdegrund och organisation inom 
föreningen, rekrytering och arbete gentemot 
nya målgrupper, samarbeten föreningar 
emellan, arrangemang av projekt som löper 
under året, utbildningsprojekt kring Unga 
Ledare eller andra typer av projekt. 

Glädjande är att vi fått in en del ansökningar 
från föreningar som vill arbeta med sin 
verksamhet men också försöka arbeta med, för 
föreningen, områden som föreningen vill 
förbättra och prova att göra någonting åt. 

Idrottslyftet
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Framtiden för Idrottslyftet som bidrag är att det 
finns kvar över 2019, formerna därefter är än så 
länge inte bestämda, då det också är en fråga 
som bestäms på statlig nivå.
 
Det är hur som helst viktigt för SBF att hjälpa 
föreningar i processen att skapa och söka 
projekt, arbete under projektet och efter 
projektet för att bibehålla satsningen. 
Idrottslyftet är ett av de starkaste verktygen för 
SBF att stödja sina föreningar i sitt arbete.

Förbundsstödet 2018
Idrottslyftets förbundsstöd har använts inom sex 
stycken prioriterade områden under 2018: 

- Anställning av förbundskoordinator med 
ansvar för hanteringen av Idrottslyftet, 
utbildningsfrågor, tävling nationellt, 
tränarlicenser, projektansökningar och annan 
förbundsadministration. Under året har tjänsten 
som förbundskoordinator innehavts av Patrik 
Bengtsson, först som ett vikariat och därefter 
som en tillsvidareanställning. 
Förbundskoordinatorn har bland annat som 
uppgift att planera kommande års Idrottslyft, 
rapportera innevarande års Idrottslyft och ha 
dialog med RF gällande Idrottslyftets 
utformande inom SBF.

Detta är fördelat på mellan 50-55 föreningar 
som unika sökande. Detta är en siffra som är 
relativt låg då vi arbetar för och önskar att 
pengarna som finns inom Idrottslyftets 
föreningsstöd skall användas av och komma 
föreningarna till nytta. Detta är inte pengar 
som SBF kan göra någonting med annat än att 
använda för att stötta dess medlemsföreningar. 
Vi uppmanar föreningar att söka Idrottslyftets 
föreningsstöd för att kunna ha medel för att 
kunna utveckla sin verksamhet eller pröva på 
nya idéer för sin förening. 

Till 2019 kommer SBF att vara tydligare med 
inriktningar som är möjliga för föreningar att 
söka. Samtidigt som materialstöd och 
tränar- och ledarutvecklingsstöden finns kvar. 
SBF är dock ansvariga för en stor del av de 
inriktningar på föreningsstödet som 
föreningarna kan söka.    

Det har varit en viss svårighet i att få ut 
Idrottslyftets föreningsstöd till föreningarna. 
Om det beror på en från SBF:s sida otydlig 
”marknadsföring” av ansökningarna till 
föreningsstödet, om föreningarna upplever 
processen krånglig och eller otydlig, om det är 
svårt att dra igång projekt eller inriktningar inom 
föreningar eller om stöden är för öppna låter jag 
vara osagt. 

Idrottslyftet
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Mycket av 2018 har ägnats åt planeringsarbete 
inom detta område och förhoppningen är att 
under 2019 kunna utforma konkreta 
förändringar och med hjälp av rörelsen stämma 
av hur det ska användas eller fortsätta 
utvecklas.

- Arbete med att titta på om SBF och dess 
föreningar kan hitta andra sätt att tävla och 
träna på inom boxningen. Detta självklart utan 
att ta bort kärnan i boxningen och det som gör 
den till den idrott den är. Genom att titta på de 
tävlings- och träningsformer vi ägnar oss åt idag 
titta på hur vi kan nå fler utövare, arbeta för att 
behålla fler aktiva inom boxningssporten, titta 
på övergångar mellan åldersklasser och hur de 
kan underlättas, titta på samarbetsformer 
mellan föreningar och distrikt är bara några av 
de frågor som diskuteras inom denna punkt och 
som kommer att arbetas vidare med. Detta med 
stor hjälp av exempelvis sportsligt ansvariga 
inom SBF och Sportkommittén.  

- Fortsatt implementering av det 
värdegrundsarbete som arbetats fram under 
2017 och lanserats under 2018. 
Med exempelvis spridning av tryckt material 
och fortsatt arbete gentemot föreningarna och 
kommittéerna med de värdegrunder och 
uppförandekoder som SBF skapat under 2018.

- Anställning av annan personal att sköta 
exempelvis utvecklingsarbete inom det rent 
sportsliga inom idrotten samt arbeta med annat 
arbete inom utvecklingen av boxningen 
exempelvis kravanalys och andra analyser av 
sporten som sådan för att sedan implementera 
det i utbildning, tävling och annat. 

- Arbete med utveckling av SBF:s 
utbildningsprogram och utbildningar. I arbetet 
har bland annat ingått en inledande sondering 
gällande att digitalisera delar av SBF:s 
utbildningsstege och utbildningar. Projektet 
fortgår men för att det ska kunna utvecklas och 
slutföras kommer det att behövas en 
uppdatering och tydligare konkretisering av 

SBF:s utbildningsinnehåll och program. Detta är 
också något som det arbetats med under 2018, 
med hjälp av utbildningsträffar med 
landslagscoacher och utbildningsansvarig inom 
förbundet. Projektet är ett helhetsgrepp för att 
rikta in utbildningsprogrammet gentemot 
Strategi 2025 men också för att uppdatera 
innehåll på utbildningarna, formatet på 
utbildningarna och målsättningen med SBF:s 
utbildningar. Arbetet fortgår också med att se 
över utbildningarna och hur dess innehåll och 
format kan utformas för att relatera mer till 
strategi, utbildningsprogram, format, policys och 
nya rön inom ledarskap, boxning och liknande.

Idrottslyftet
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- Det finns också inom förbundsstödet pengar 
avsatta för kompetensutveckling av styrelse, 
kanslipersonal, landslagscoacher, domare, 
tränare och annan personal. Denna pott 
används vid exempelvis utbildningar för ovan 
nämnda kategorier. Mycket av Idrottslyftets 
förbundsstöd går till att finansiera de tjänster 
som är tillsatta att arbeta med förbundets 
dagliga arbete och för att kunna finansiera 
interna projekt och satsningar inom ovan 
nämnda områden för att förbundet ska kunna 
utveckla sin verksamhet för sig själv och sina 
anslutna föreningar.

Idrottslyftet



Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018

Svenska Mästerskapen, Stockholm  
181214 - 181216
Anders Andersson       
Alex Da Silva                     

Niclas Ekeroth   
Rolf Nilsson
Stefan Nordin    
Mats Olander
Henrik Abrahamsson
Christer Palmén
Tom Svenonius
Cem Önal
Thor Lagerström
Jan Pettersson
Patrik Eliasson
                                
World Series Boxing (WSB), Rom 180216
Anders Andersson       
 
Landskamp Polen-Sverige, Polen 180413
Håkan Bergman  
Anders Andersson       
             
Landskamp Sverige-Finland, Gävle 181201
Christer Palmén
Anders Andersson          

 

Kommittérapporter

Domare 2018

Domarkommittén har under 2018 bestått av 
Leif Frimanson och Dorian Butar. 
Resurspersoner har varit Tom Svenonius och 
Anne Merete Mellemsaether. 

Susanne Kärrlander är kontaktperson från 
styrelsen. 
 
Följande domare har blivit uttagna till nationella 
och internationella tävlingar 2018:
 
Diplom-SM, Höllviken 180310-180311
Jerker Krantz
Per Engström
A-M Mellemsaether
Mats Olander
 
Norska Mästerskapen, Norge 180309-180311
Christer Palmén                
 
Finska Mästerskapen, 180413-180415 
Pori (Björneborg)
Thor Lagerström
 
Nordiska Mästerskapen, Norge 
180424 – 180425
Henrik Abrahamsson  
Alex Da Silva
                     

Kommittérapporter
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Följande nationella domarutbildningar har 
utförts 2018:

Stockholm (Diplom) 180121 
Kristinehamn 180407-180408
Söderköping 180929-180930
Stockholm 180921
 
Följande internationella domarutbildningar har 
utförts 2018:

AIBA 1-star London, England 180419-180422
Alex Da Silva, godkänd
AIBA 3-star Halle, Tyskland 180619-180623
Per Engström , ej godkänd
Christer Palmén, godkänd
AIBA 3-star Bangkok, Thailand 180629-180706
Cem Önal, godkänd

Balkan Women’s Tournament, Bulgarien 
181011-181016
Alex Da Silva

Gee-Bee, Finland 180308-180313
Leo Vainonen    
 
EUBC  U-22, Rumänien 180324-180402
Mats Olander
 
Silesian Cup, Polen 180909-180915
Cem Önal                            
 

Ungdoms-EM, Ryssland 181008-181017
Mats Olander                    
 
Tammer Tournament, Finland 181019-181021
Tom Svenonius
 
ITO & Technical Delegate uppdrag 2018:

Susanne Kärrlander        
World Series Boxing (WSB), Paris 180202
World Series Boxing (WSB), Rom 180216
World Series Boxing (WSB), Kokshetau 180224
World Series Boxing (WSB), Milano 180317
Gee-Bee, Finland 180308-180313
Junior-EM, Italien 180417-180426
Boxam Women, Spanien 180927-181001
Junior-EM, Ryssland 181008-181017
EU Championships, Spanien 181108-181119

Kommittérapporter
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Tyvärr finns det länder som inte ser helheten 
utan enbart till sitt eget bästa- som i slutänden 
ändå inte gynnar landet! Men den här gången 
var speciell och det låg hårt arbete och 
diplomati bakom framgången!

De sex länderna som nu representerar Europa 
är England, Ryssland, Bulgarien, Ukraina, 
Turkiet och Azerbajdzjan.

Till Vice President valdes bl a Italiens Franco 
Falcinelli. Självklart var det stor uppståndelse 
kring presidentvalet. Från början fanns enbart 
en kandidat till presidentposten. Det var Gafur 
Rahimov,som är vice president i Uzbekistan.
En dag före det kongressen startade 
godkändes också f d storboxaren Serik 
Konakbayev från Kazakstan som motkandidat 
efter att hans kandidatur prövats i CAS. 

Vi vet alla vilken turbulens Gafur Rahimov 
skapat genom att ha anklagats för bl a olika 
allvarliga ekonomiska brott! IOK deklarerade 
också före kongressen att om Rahimov valdes 
till president riskerade boxningen att bannlysas 
från OS i Tokyo 2020! Efterhand har IOK 
deklarerat att boxare och ledare inte ska 
drabbas och att boxningen kommer att avhållas 
under OS- men kanske inte i AIBAs regi!

AIBA-Kongress

Sverige representerades på plats med en 
delegation bestående av SBF:s vice ordförande 
Per-Axel Sjöholm, som var voting delegate, och 
ersatte ordförande Anders Holmberg.

Susanne Kärrlander och Patrick Wheeler från 
SBF:s styrelse var också på plats men hade 
inte rösträtt. 

-Vi hade en oerhört intressant och på många 
sätt givande kongress ur Sveriges och Europas 
synvinkel! Vi i Sverige har bra kontakter inom 
boxningsvärlden och skapade även nya 
givande relationer under kongressen, 
understryker vice ordförande Per-Axel ” PAX” 
Sjöholm.

För första gången någonsin i AIBAs historia 
lyckades Europa enas om sju kandidater som 
skulle kandidera till AIBA:s Executive 
Committee! Från början hade Europa 16 
kandidater, men maxantalet Europa kan få in 
via ordinarie val är sju kandidater.

- Vi måste i Europa lära oss att samarbeta för 
att ta tillvara våra Europeiska intressen! 
Intensiva, men givande diskussioner medförde 
att vi i Europa fick in sex av sju möjliga 
delegater i AIBAs Executive Committee! 

AIBA-Kongress
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Att boxning kommer att vara kvar på 
OS-programmet är högst troligt, men om det 
blir under AIBA eller någon annan organisation 
är inte lika klart för ögonblicket, det är många 
bedömare överens om.

Som voting delegate var det långa och tuffa 
dagar! 11 timmars möte avslutade 
kongressen och då hade de föregående 
dagarna varit intensiva med möten från tidig 
morgon till långt framåt natten. Men Europa 
lyckades i alla fall efter hårt arbete enas- och 
Europa står nu starkt!

Nu återstår att se vad de internationella 
reaktionerna blir på AIBA:s kongress.
Vi i svenska delegationen arbetade hårt 
tillsammans för att stärka Sverige inom den 
internationella boxningsfamiljen- och det 
lyckades vi bra med! 

Per-Axel "PAX" Sjöholm
Vice Ordförande

Trots dessa tydliga varningar från IOK verkade 
många länder inte bry sig! Tydligt hade 
dessutom Gafur Rahimov stort stöd i bl a Afrika 
och vann omröstningen med siffrorna 86-48 
över Serik Konakbayev! Att Sverige röstade 
för alternativet som säkrade boxning på OS är 
naturligtvis en självklarhet! Vi hade dessutom 
personliga samtal med båda 
presidentkandidaterna! Dessutom intervjuade vi 
flera av de olika personerna som kandiderade 
till Executive Committee!

Vi i Sverige visade diplomati i alla sammanhang 
för att inte utsätta vårt land för framtida 
eventuella repressalier oavsett vem som skulle 
bli president! Det politiska arbetet på 
internationell nivå är känsligare än vad många 
kan tro!

Sammanlagt fanns 137 nationer på plats för att 
deltaga i kongressen. Tre nationer avstod att 
rösta i presidentvalet. Det är, som tidigare 
påpekats, ingen hemlighet att IOC 
(Internationella Olympiska Kommittén ) har varit 
mycket kritisk till Gafur Rahimov och AIBA när 
det gäller bristande ekonomisk transparens och 
dålig ekonomisk styrning. Kritik har också riktats 
emot en dålig styrning av antidopingarbetet 
inom AIBA. Frågan är nu om boxningen 
kommer att lyda under AIBA vid OS i Tokyo 
2020. Detta kommer IOC att ta ställning till inom 
en snar framtid. 

AIBA-Kongress
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Sportkommitténs uppdrag har sedan varit att 
hjälpa headcoacherna med det sportsliga (pla-
nering, budget och resonemang kring uttag-
ningar). Styrelsen anställde i sin tur Lennart 
Bernström som tillförordnad sportchef för att 
förstärka kansliet och samordna HC. 
Lennart kommer under 2019 även ta HC 
ansvaret för damerna. 

Ansvariga HC under 2018
Dam senior: Daniel Nash
Herr senior: Lennart Bernström
Dam U/J: Ulf Persson
Herr U/J: Mikael Broman, Meseret Bede
Diplomansvarig: Utses under 2019

Tävlande i seniorkategorierna har av 
headcoacherna delats upp i två grupper; 
landslag och utvecklingsgrupp där landslaget 
består av en liten kärna individer som satsar 
hårt över tid mot den yttersta toppen 
internationellt och där utvecklingsgruppen 
består av mer bredd. Tanken är att över tid 
kunna utveckla fler individer från breddgruppen 
så de kan gå upp i landslagen. Detta har t.ex. 
redan skett i damlandslaget. I ungdom och 
junior landslagen har vi valt att satsa brett hela 
vägen. 

Sportkommittén årsberättelse 2018

Sportkommittén

Sportkommittén formades i 1 juni 2018 och 
består av Majid Jelili, Klas Sandberg och Anna 
Laurell Nash. Sportkommittén är en 
beslutsfattande kommitté, vi tar idrottsliga 
beslut som verkställs av de kategoriansvariga. 
Det första som gjordes var att sätta upp syfte 
och mål för Sportkommittén. 

Sportkommitténs syfte skall vara att verka för 
långsiktighet och utveckling av svensk boxnings 
och se till att landslagen, rikstränare och 
headcoach följer den plan, utveckling och de 
mål som är uppsatta av styrelsen och 
Sportkommittén tillsammans med 
kategoriansvariga. Målet är att skapa en 
arbetsmodell inom Svensk boxning som skapar 
samarbete och engagemang mellan klubbar 
och landslag och förutsättningar för boxare och 
ledare för utveckling och kontinuitet. På längre 
sikt ska sportkommitténs mål för svensk 
boxning vara att våra landslag på sikt ska 
konkurrera om medaljer på de internationella 
mästerskapen. 

Vårt arbete har detta första år till stor del varit 
att skapa struktur för den internationella 
tävlingsverksamheten genom att tillsätta 
headcoacher, HC, för varje kategori som i sin 
tur har kunnat ta ett större operativt ansvar för 
verksamheten. 
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Detta bland annat så att fler klubbar och distrikt 
skall kunna söka arrangemanget men också för 
att bidra till en kvalitetssäkring av de tävlingar 
som bedrivs som mästerskap. 

Denna kvalitetssäkring gäller funktionärer, do-
mare och tränare som deltar på SM. För första 
gången arrangerades USM, JSM och 
Senior-SM tillsammans. Det pågår en 
utvärdering av formatet men tävlingarna 
genomfördes på ett bra sätt och upplevdes som 
positivt av många. Nästa steg är att få 
SM- tävlingarna över 4 dagar. Det finns många 
fördelar med att de ledande klubbarna kan 
träffas under 4 dagar och här kan en vinn-vinn 
situation uppnås, genom den dynamik som 
uppstår när många kunniga boxare och ledare 
träffas. Möjligheten till annan verksamhet runt 
tävlingarna ökar också vid ett större 
arrangemang. 

För att försöka skapa stabilitet och trygghet 
genom struktur och rutiner (vilket vi tror behövs 
för att få till en bra tävlingsverksamhet och 
prestationer som håller över tid) har ett antal 
dokument för att stärka detta har tagits fram 
under året.

• Riktlinjer för uttagningar och ranking 
• Uppdragsbeskrivning och förhållningssätt  
 för HC
• Policy landslag

Under 2019 önskar vi i sportkommittén jobba 
mer med utvecklingen och utbildning av 
tränarkåren. Vi tror att en stark tränarkår där vi 
kan hjälpa varandra ger en mer hållbar 
utveckling av Svensk boxning över tid.

Tävlings- och arrangemangskommittén  

Jean Altún, Raymond Husac och 
Kermit Fredriksson

Fokus på utvecklingsarbetet gällande 
tävlingsarrangemang för SBF har varit att 
omstrukturera att titta på ramavtal för att 
åstadkomma en rättvis fördelning av 
exempelvis kostnader och ansvarsområden 
mellan SBF och arrangör. 

Sportkommittén
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Diplomkommittén 

Gällande diplomboxningen har vi jobbat med att 
skapa en omvärldsanalys av boxare i andra 
länder i åldrarna 13-14 år. Analysen består 
också av en analys av situationen i Sverige 
samt hur vi skulle kunna utveckla och arbeta 
med denna grupp av unga boxare. Vi ser att det 
behövs en övergripande genomgång av 
exempelvis utbildning, träning och tävling för 
att utveckla såväl domare, tränare samt boxare 
inom sina områden, samt att strukturera 
arbetet med denna grupp aktiva. Detta är ett 
arbete som måste ske över tid och få ta tid om 
det ska få den önskade effekten på 
diplomboxningen som vi eftersträvar.

Kermith Fredriksson

Sportkommittén
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Disciplinnämnden

Efter årsmötet 2018 har nämnden haft följande 
sammansättning:

Ordförande:  Tommy Torstenson 2018-2019
Ledamöter: John Brikell  2018-2020
  Anne-Merete  2017-2019
  Mellemsaether 

Suppleanter: Göran Andersson 2018-2020
  Mosa Sayed  2017-2019

Under verksamhetsåret har nämnden behandlat 
två ärenden.

Det första avser ett, av nämnden tidigare 
behandlat, ärende som efter överklagande till 
Riksidrottsnämnden återförvisats för förnyad 
prövning.

Det andra har av nämndens ordförande 
avvisats då ärendet inte bedömts vara av sådan 
art att det omfattas av idrottens 
bestraffningsbestämmelser. 

Tommy Torstenson
ordförande

Disciplinnämnden 2018
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Viktigt att nämna är att mottagningen inte har 
som huvudsyfte att behandla, utreda eller 
åtgärda akut skada på plats. Vår önskan är att 
vi kan med tiden kan etablera en mer 
avancerad mottagning som kan fungera som ett 
idrottsmedicinskt centrum. Personalen består 
utav underläkare inom olika specialiteter bl.a. 
psykiatri, ortopedi, urologi, kirurgi, dermatologi, 
internmedicin samt allmänmedicin. 

Utöver detta har vi även biomedicinsk 
analytiker, tandtekniker och sjuksköterskor som 
har erfarenhet av kampsport. Vårt läkarteam 
har även möjlighet att bidra med hyperhydros 
mottagning/behandling för idrottare som har 
problem med ökad kroppslig svettning som kan 
orsaka hinder vid matcher och även 
hälsoproblem. 

Även samarbete med tandtekniker som 
utvecklar specialgjorda tandskydd finns. Vi har 
även väl etablerad kontakt med specialister och 
professorer som stödjer oss i vårt arbete. 
Teamet har erfarenhet av att undersöka 
idrottare i olika kampsporter och har närvarat 
vid kampsportsevent, fotbollsmatcher och 
ridningstävlingar.

En domarkurs hölls hösten 2018 och 
undertecknad blev inbjuden för att hålla ett 
föredrag. Jag hämtade med mig en kirurg som 
höll föredrag med mig. 

Läkarkommittén

Vi arbetar med att ta fram en 
kampsportshandbok. Detta är en bok som 
efterfrågas av både vårdpersonal och idrottare 
som ägnar sig åt kampsport. Boken skall vara 
till hjälp för vårdpersonal att kunna 
förbereda sig samt kunna bättre förstå vad man 
kan förvänta sig som kampsportsläkare. 
Boken kommer skrivas tillsammans med 
underläkare, dietist samt annan 
kampsportspersonal och därefter granskas av 
specialister.

Vi har märkt att många klubbar ibland ringer i 
sista sekund för att få en årsundersökning. 
Vi har därför i samarbete med Idrottens Hus i 
Västerås skapat en klinik där vi kan erbjuda 
klubbarna årsundersökningar. Ett digitalt 
schema kommer att regleras och uppdateras så 
att klubbarna i lugn och ro kan komma i god tid 
och få en årsundersökning. Syftet med 
mottagningen är primärt att undersöka idrottare 
för att säkerställa att idrottaren är i kroppsligt 
gott skick för att kunna delta i sin tävlingsgren 
samt att ha en grundstatus ifall olycka eller 
skada sker. Även tjänster så som uppföljning, 
forskning i syfte att förebygga skador och att 
närvara vid idrottsmatcher och event kommer 
att erbjudas. 

Med tiden önskar vi kunna expandera denna 
tjänst till boxare i andra landsting. 

Läkarkommittén 2018
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Men även efter det vara tvungen att närvara 
vid event med erfaren läkare innan man själv 
går på event. I och med det höjer vi standar-
den på läkaren. Kursen kommer grundas på 
kampsportshandboken. De som skriver boken 
i nuläget har meddelat att man vill gärna vara 
med och föreläsa. Vi anser inte att det är någon 
idé att hålla en kurs om vi inte har bra material 
att kunna visa upp därför hålls kursen efter det 
att boken är färdig. 

Hassan Shabana 
Läkarkommittén

Detta ska vi förhoppningsvis fortsätta med, att 
domarna bjuder in läkare till deras kurser och 
vi som läkare ska fortsätta bjuda in domare till 
våra kurser för att hålla ett gott samarbete med 
boxarna i fokus. Undertecknad blev inbjuden till 
ett läger på Bosön för att närvara vid sparring i 
samband med domarkurs.

En läkarutbildning steg 1 genomfördes 20-22/4 
2018 på Idrottens hus. Under utbildningen gavs 
föreläsningar om svensk boxning, öron näsa 
hals, ortopedi, Parkinson, etik, 
vätskerubbningar, rotationsskador samt 
domare och regler. Totalt deltog 18 läkare varav 
16 fick certifikat. Läkarteamet utvärderade 
kursen genom att kursdeltagarna fick 
betygsätta föreläsningarna och kursen via en 
hemsida. Kursen fick ett snittbetyg om 4 av 5.

Vi har märkt att många läkare inte vet vad som 
förväntas utav dem under ett event eller ens vet 
hur de ska undersöka boxare. Därför kommer vi 
konstruera en kurs där läkare i slutet av kursen 
skall kunna känna sig säkra som tävlingsläkare. 
Detta även för att öka samarbetet mellan 
läkare, tränare, boxare, tävlingsledare och 
främst domare. 

Vår önskan är att kunna hålla kursen i olika de-
lar av landet och utbilda många läkare samt att 
det i framtiden ska vara obligatoriskt att ha gått 
en kurs innan man får vara tävlingsläkare. 

Läkarkommittén
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Detta fick vi vara med och tycka till om under 
helgen. Ett nytt förslag kommer att presenteras 
under RIM 2019. 

Anslutningsutredningen som färdigställts 
under hösten. 
I korthet behandlar anslutningsutredningen 
anslutningsformer till RF för SF och förslag till 
förändringar i nuvarande regler. Som det är nu 
finns det egentligen en form av medlemskap i 
RF, man är antingen med eller inte. Nu föreslås 
olika ”typer” av medlemskap. För förbund som 
vill bli medlemmar föreslås ett idrottsnätverk, 
där man får hjälp av RF och ett nätverk med 
andra förbund, för att förbereda ansökan för 
medlemskap i RF. Sedan föreslås att det görs 
en uppdelning av förbund i mindre och större 
förbund (mindre förbund 25-49 föreningar och 
1500 medlemmar, större förbund 50 föreningar 
och uppåt och 3000 medlemmar). Sedan ska 
självklart kriterierna i RF:s stadgar uppfyllas av 
medlemsförbund, oavsett storlek.

Det stora är också att mindre förbund då 
föreslås få ett mer anpassat ekonomiskt stöd 
för sin verksamhet för att kunna växa alternativt 
gå samman med andra förbund för att uppfylla 
de numerära kraven för medlemskap. Större 
förbund erhåller fullt ekonomiskt stöd från RF. 
Idrottsföreningar i mindre förbund ska dock få 
dra nytta av ekonomiskt stöd. 

Riksidrottsforum

Patrik Bengtsson och förbundets vice 
ordförande Per-Axel PAX Sjöholm var i 
Ronneby på Riksidrottsforum. Riksidrottsforum 
fungerar traditionellt sett som ett ”förmöte” eller 
arbetsmöte möte inför Riksidrottsmötet, som 
innehåller RF:s stämma. Riksidrottsmötet hålls 
2019 i Jönköping mellan den 24-26 maj. 

Under RIM 2017 (Riksidrottsmötet) uppdrog 
stämman åt RS (Riksidrottstyrelsen) att utreda 
ett par ärenden som nu avhandlades under RIF 
för att sedan läggas ut på remiss till SF för att 
kunna förberedas som förslag till RIM 2019. 
Totalt deltog ungefär 350 personer från 65 
medlemsförbund, RF, SISU, SOK, 
Distriktsförbund samt medlemsorganisationer 
i SISU.

Utöver att diskutera ärenden och skapa 
remissunderlag inför RIM så ägnades mycket 
tid åt att knyta kontakter med andra förbund, 
kanske framförallt andra kampsportsförbund, 
både om ärendena men också om utmaningar 
som vi som förbund delar och hur vi kan arbeta 
för att underlätta för varandra.  
Det som diskuterades var:

En uppdatering och översyn av Idrottsrörel-
sens idéprogram, Idrotten Vill. 
Det nuvarande idéprogrammet har en del år på 
nacken och nu ska innehåll och format ses över 
och bättre anpassas till dagens idrottsrörelse. 
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Det diskuteras exempelvis att ”mindre” förbund 
eventuellt skulle kunna dela administrativa 
tjänster och annat utan att behöva gå ihop. 
Målet är att samtliga medlemsförbund och dess 
föreningar ska ha förutsättningar att uppfylla 
idrottsrörelsens åligganden samt ha 
förutsättningar att driva och utvecklas mot 
strategi 2025. Anslutningsformer leder till en 
ansvarsfull hantering av samhällsstöd och når 
därför i största möjliga mån idrottens föreningar 
och utövare.  

Mindre förbund skall ha som mål att växa, 
stödet till förbundet är anpassat för att växa och 
upprätthåla åligganden. Föreningar i förbundet 
har möjlighet att söka ekonomiskt stöd från RF 
och SISU. Inrätta idrottsnätverk och avskaffa 
formen samarbetsförbund. Större förbund har 
möjlighet att erhålla ekonomiskt stöd. Arbete 
med förbundsutveckling i linjen med 
strategiarbete.

Översyn av ekonomiska stödformer
Det har dessutom gjorts en översyn av de 
olika ekonomiska stödformer som existerar för 
SF idag. Kopplat till stödformerna är ju också 
anslutningsutredningen, även om de gjorts som 
självständiga utredningar.

Det är just det ekonomiska där skiljelinjen är 
störst, mindre förbund har fortfarande rösträtt 
på årsstämma och deltagande vid konferenser 
och annat. Det är heller inget tvång att 
sammangå som förbund. Som ett av skälen 
anges att RF vill växa genom att få fler större 
förbund, med ordning på sin verksamhet, 
kanske snarare än att växa antalsmässigt. 

Som ny medlem i RF ska du bland annat ha en 
prövoperiod på 3 år, oavsett din storlek, för att 
du ska kunna få igång din verksamhet och ”lära 
dig” idrottsrörelsen och se till att stöd och annat 
går till prioriterad verksamhet. Fler behöver inte 
dela på ”bidragskakan”. Anslutningsformerna 
av idag skall bygga på incitament för att skapa 
samverkan och organisering mellan idrotter. 
Detta leder till en mer effektiv och ansvarsfull 
fördelning av stöd som kommer att ge mer 
resurser till individuella föreningar. 

Det blir också viktigt att skilja på medlemskap 
som sådant och medlemsnytta för medlemmar 
är ett sätt att minska trösklarna för inträde i 
RF. Målet med denna förändring är att skapa 
en öppen och inkluderande idrottsrörelse, hela 
vägen ned på utövarnivå. Föreningsidrottare 
ska i största mån tillhöra idrottsrörelsen. Starka 
medlemsförbund bidrar till att uppfylla 
idrottsrörelsens åligganden, underlätta i arbetet 
mot strategi 2025 och underlätta samverkan 
mellan idrotter.

Riksidrottsforum
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Projektstöd skall dock finnas kvar för 
exempelvis särskilda satsningar och annat. 
Syftet är att det ska finnas möjlighet att erhålla 
stöd för flera år i taget, få tidigare besked 
gällande stöden och summan och att stödens 
syfte och regelverk inte förändras för ofta. Detta 
självklart beroende på regleringsbrevet som 
tillställs varje år av regeringen. Pengarna för 
verksamhetsstöd och projektstöd ska villkoras 
och därmed användas för det ändamål de är till 
för. 

Extrainsatt SISU/RF-stämma
På RIF hölls också en extrastämma där det 
röstades igenom att RF/SISU Distriktsförbund 
bör vara en juridisk person snarare än två, då 
alla distriktsförbund i de två organisationerna 
har gemensamma kanslier och organisationer. 
För att underlätta detta var det också en del 
stadgeändringar i RF:s stadgar som föreslogs. 
Stämman antog stadgeförslag och förslaget att 
de ska bli en juridisk person utan 
argumentation.

- Genomgång av SISU:s vision, värdegrund 
och verksamhetsidé Till RIM 2019 föreslås ett 
förslag om en omarbetning och anpassning av 
SISU Idrottsutbildarnas vision, värdegrund och 
verksamhetsidé – likt arbetet som görs med 
Idrotten Vill.

Här diskuteras nya former för ekonomiska 
bidrag och om stödsystemet skall göras om. 
Men också kriterier för SF för att erhålla stöd 
över huvud taget. Som förslaget är formulerat 
nu så innehåller det en del kriterier som ska 
uppfyllas för att erhålla bidrag. Bidragen är 
också indelade i 3 grupper – organisationsstöd, 
verksamhetsstöd och projektstöd. Dessutom 
diskuteras regler och parametrar som 
Idrottslyftet och LOK-stödet för föreningar. 

Ett förslag är att Riksidrottsstyrelsen ges i 
uppdrag av stämman att utforma och fastställa 
regelverk för de olika stödformerna som 
principbeslut, även de större stödformerna som 
SF-stöd och LOK-stöd. Självklart tas 
besluten i enlighet med ramar och principer 
samt verksamhetsplan och inriktning som 
stämman uppdragit åt RS. 

Detta för att underlätta för långsiktighet, 
ansvarstagande och transparens i sina beslut 
gällande stöd till dess olika medlemsförbund. 
Dessa övergripande ramar och principer 
behöver tydliggöras och exemplifieras för att 
underlätta för medlemsförbunden om vad 
bidragen kan användas till och hur det fördelas.

Ett mål är att organisations- och 
verksamhetsstöd skall öka på bekostnad av 
projektstöden, då dessa stöd anses mer 
stabila, översiktliga och långsiktiga för 
kontinuerlig tillväxt inom förbunden. 

Riksidrottsforum
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Kravspecifikation för "tillstyrkan av NIU" 
kommer användas av SBF då skolor, som 
ansökt om att få driva NIU hos Skolverket, vill 
få sin ansökan tillstyrkt av SBF. Kravspecifika-
tion 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 har en "mall och handlingsplan för 
systematiskt kvalitetsarbete" utarbetats. 
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).

Christine Andersson 

NIU

Nationell idrottsutbildning med inriktning 
boxning finns i två städer och skolor i landet. 
I Stockholm på Fredrika Bremergymnasiet i 
Haninge 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. 

Båda skolorna har under 2018 lämnat ansökan 
till Skolverket om att få fortsätta driva NIU från 
ht-19. Dessa ansökningar har tillstyrkts av SBF 
och under senare delen av 2018 kom besked 
att båda skolorna beviljats fortsatt tillstånd för 
fyra startomgångar mellan höstterminen 2019 
och höstterminen 2022. 

Under året har kravspecifikationerna för 
NIU-verksamheten reviderats och omarbetats. 
Framtaget finns nu både riktlinjer och 
specificerade 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. 
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Värdegrundsarbete

För att kunna utvärdera hur landets klubbar arbetar med de fyra värdegrundsbegrepp som SBF 
antagit som bas och utgångspunkt i sitt värdegrundsarbete: "glädje, respekt, samarbete och 
gemenskap, jämställdhet och jämlikhet" har ett digitalt utvärderingsverktyg tagits fram. Här får 
klubbarna i en web-baserad enkät beskriva, både hur de upplever att värdegrundsbegreppen lever 
och är närvarande i deras klubbar samt hur och med vilka insatser tränare och ledare aktivt 
arbetar med värdegrund. Utvärderingen innehåller också frågor om hur väl tränare och ledare 
känner till SBF:s uppförandekoder / "Code of conudct" och hur de efterlevs. 

Till klubbar i de sex områden som deltog i att arbeta fram "Code of conduct" under 2017, finns 
också frågor om hur de upplever att de påverkats av att de fått möjlighet att diskutera frågorna 
tillsammans med andra klubbar. Med i utvärderingsverktyget finns även frågor om hur väl 
klubbarna känner till Riksidrottsförbundets "Jämställdhetsmål 2025" samt hur/om de arbetar aktivt 
för att de olika målen ska kunna nås 2025.



Svenska Boxningsförbundet Verksamhetsberättelse 2018

Tjänsten har under innehavts av 
Emelie Carestam Skans (fram till maj) och 
Lennart Bernström (från och med september) i 
kombination med Lennarts andra 
arbetsuppgifter.  Stödet finns också kvar under 
2019.
 
Inkluderingsstöd (200.000 kronor under 2018): 
Projektet var tänkt som en del i inkluderingsstöd 
av ensamkommande. Idén var att centralisera 
en del av verksamheten i en lokal som kunde 
användas för träningsläger och annat för 
exempelvis landslag och föreningar samt att 
lokalen skulle kunna användas för att hjälpa 
nyanlända att komma i kontakt med 
exempelvis boxningen som idrott för att sedan 
kunna börja träna i en förening. Detta center 
ska även användas för att inspirera och höja 
kunskapen för utövare i alla åldrar, 
nationaliteter och kön. Det här blir en inkörsport 
för ensamkommande i samhället. SBF kommer 
att utveckla ett faddersystem där elitidrottarna 
tar sig an en eller två ensamkommande, tränar 
och umgås tillsammans med dem och på så 
sätt införlivas i samhället. Projektet lades på is 
under våren och stödet betalades tillbaka till RF 
under hösten.

Jämställdhetssatsning (310.000 kronor under 
2018): Projektet var tänkt som ett stöd till SBF 
att arbeta med frågor som rör jämställdhet inom 
förbundet och boxningen som idrott, både på 
förbunds- och föreningsnivå. 

Stimulansstöd från RF 2018

Svenska Boxningsförbundet har under perioden 
2018-2019 ansökt och fått stimulansstöd 
beviljat inom en del kategorier. För 2018 blev 
följande projekt beviljade:

Team Tokyo (200.000 kronor vardera för 2018 
och för 2019): Projektet är tänkt som ett extra 
stimulansstöd för de boxare i landslagen, på 
dam och herrsidan, som har störst potential och 
möjlighet att nå OS 2020 i Tokyo. I projektet 
ingår extra stöd i form av träningsläger – 
innehållande föreläsningar om kost, mental 
träning, träningsplanering och annat – med 
syfte att förbereda dessa boxare på att utveckla 
sig som elitidrottare och boxare med mål att ta 
sig till OS. Dessutom ingår deltagande i 
turneringar och extra stöd från SBF i sin 
satsning i form av träning och tävling. Stödet 
finns också under 2019. Tanken är att skapa en 
förståelse för vad en seriös elitsatsning är men 
också underlätta för densamma.

Sportkoordinator (350.000 kronor för 2018, 
400.000 kronor för 2019): Projektet är tänkt för 
att anställa en person som kan arbeta med det 
administrativa på den sportsliga sidan, det vill 
säga planering av verksamheten men också 
underlätta för landslagscoacher med kallelser, 
bokningar av resor, turneringar och läger, 
kontakt med boxare och klubbtränare samt 
andra sportsliga frågor ex. kravanalyser och 
liknande. 
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2018 fick SBF också beviljat stöd för en 
satsning på domararbetet inom förbundet. 
250.000 kronor tilldelas SBF under 2019 för att 
SBF vill att 2025 har vi fler som vill verka som 
domare i hela vårt land, man känner glädje, 
gemenskap, engagemang och utveckling i sitt 
domaruppdrag. 

SBF vill rekrytera nya domare inom svensk 
boxning med hjälp av tydliga riktlinjer och upp-
förandekoder - SBF vill även att befintlig domar-
kår ska utvecklas och få ett stärkt 
ledarskap kopplat till vår kommande värdegrund 
och uppförandekoder Genomförande 2018 - 
Framtagning av uppförandekoder - Implemente-
ring av värdegrund på befintlig domarkår - 
Skapa en hållbar strategi för att fler vill bli 
domare 2019 - Fortsatt utbildning - 
Implementering av framtagen strategi för att bli 
fler domare. Detta är innehållet och tanken med 
projektet under 2019.

Ett av projektets mål är att arbeta mycket med 
normer, värderingar och inkluderande ledarskap 
och därmed uppnå ett mer jämställt ledarskap 
och mer öppen och jämställd struktur inom 
boxningen. Projektet kommer att arbetas mer 
med under 2019, med samma budget med 
bland annat avstämningar med föreningar om 
detta viktiga arbete. 

SBF vill att 2025 ska alla, oavsett kön, 
bakgrund, etnicitet, religiös trosuppfattning, 
sexuell läggning eller funktionsvariationer 
känna en tillhörighet inom svensk boxning och 
ha samma möjligheter och skyldigheter. 

För att få en långsiktig strategi för jämställdhet 
och mångfald ska SBF utbilda förbundsstyrelse, 
valberedning, kansli, tränare/ledare, domare, 
läkare, utövare och andra funktionärer i första 
hand på förbundsnivå och sedan vidare till våra 
SDF och IF. 

Därefter också skapa en utbildning inom detta 
ämne och implementera utbildningen och 
information kring jämställdhet och mångfald 
inom SBF:s samtliga utbildningar (tränare, 
domare). Inkluderat i projektet är en 
kartläggning av hur föreningar arbetar med 
dessa frågor. Kartläggningen kommer att 
startas januari/februari 2019.

Stimulansstöd från RF 2018
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• Den svenska idrottsmodellen, med 
 föreningen i främsta rummet, skapades   
 en gång i tiden för att göra det så enkelt   
 som möjligt för oss att idrotta 
 tillsammans. Vi tror fortfarande på den   
 idén. Däremot måste den hela tiden 
 utvecklas och förändras i takt med 
 världen omkring för  att vara relevant 
 och attraktiv.
• Svensk idrott måste hitta sätt att sänka   
 trösklarna, både i våra föreningar och   
 genom att skriva om vissa av våra 
 regelverk. Det ska vara enkelt att 
 starta  nya föreningar och lika smidigt 
 att hänga med ett redan existerande   
 gäng. Hur gör vi verklighet av det?
• Det måste vara enklare att börja med en  
 ny idrott och precis som många redan   
 förstått är det viktigt med instegsnivåer 
 anpassade efter utövarens erfarenhet.   
 För att nå fler måste vi experimentera 
 med färre regler, frivillig anmälan, 
 nybörjargrupper i alla åldrar och göra 
 det möjligt att låna utrustning för att   
 testa på.

Strategi 2025

Strategi 2025 är fö RF:s inriktning för idrotten 
som hela Idrottsrörelsen har att arbeta 
gentemot, med stöd av exempelvis Idrottslyftet 
och olika stimulansstöd för förbund och 
föreningar. Den sammanfattas enklast på 
följande sätt:

De övergripande målen är idrottsrörelsens 
ge¬mensamma mål och därför har också SF 
ett in¬direkt ansvar att leda sina föreningar mot 
dem.

Livslångt idrottande
• Svensk idrott ska vidareutveckla 
 verksamheten så att barn, unga, vuxna        
 och äldre väljer att idrotta i förening 
 under hela livet.
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga 
 framgångar internationellt.

Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt Svensk idrotts  
 värdegrund.

Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, 
 samverka med andra aktörer och ge   
 goda möjligheter att idrotta i förening.

Idrotten gör Sverige starkare
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare 
 samhällsaktör.
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Det konkreta arbetet kan sammanfattas 
i följande utvecklingsområden:

- Ett nytt sätt att träna och tävla
- Den moderna föreningen 
- Ett stärkt ledarskap
- Jämställdhet för en framgångsrik idrott
- Inkluderande idrott för alla

Detta är grundpelarna som föreningar och 
förbund måste arbeta med och mot för att bättre 
stå rustade att möta framtidens idrottsrörelse 
och de krav som ställs på den från samhälle 
och utövare.

• Koncept som familjeträning, 
 spontanidrott, fleridrottsanläggningar,   
 prova på-dagar och olika former    
 av skolsamverkan har visat sig 
 kunna vara väldigt framgångsrikt. 
 Svensk idrott har tillsammans ett enormt  
 utbud av aktiviteter, träning- och 
 tävlingsfällen. Hur gör vi dessa mer 
 tillgängliga så att fler känner sig 
 välkomna?
• Framtidens idrott ska vara nyfiken och   
 inspireras av förändringarna som
 sker i samhället. Det måste gå att 
 idrotta på fler olika sätt. Trenden är   
 nämligen att människor lever mer och 
 mer olika liv. Våra föreningar måste bli   
 bättre på att möta människors olika 
 behov så att fler känner sig välkomna 
 på sina villkor. Våra idrottsföreningar
 måste utforska nya sätt att fånga 
 människors engagemang.
• En ny syn på träning och tävling börjar   
 också få fäste på alla nivåer. Allt fler ser   
 idrotten som en utbildning för livet och 
 både förbund och föreningar talar 
 om rätten till rörelseförståelse för alla. 
 I en sådan idrott ger vi alla en bra grund   
 att stå på samtidigt som vi tränar och 
 tävlar lika mycket som någonsin. 
 Men fokus ligger på utveckling istället för
 på resultat.

Strategi 2025
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