
Motion	  om	  Svenska	  Kickboxningsförbundets	  Landslag	  
 

Bakgrund till förslaget:  
Har sedan förra året fått förståelse att förbundet endast beviljat att landslagscoachen får coacha fighter under 
internationell tävling. Det visade sig när Olof Hultfeldt från vår klubb blev uttagen till landslaget under VM 
2013 och önskade ha med sina instruktörer Rainer Heinonen och Thomas Gustavsson som stöd, då förbundet 
bestämt meddelade före resan, att instruktörerna inte fick lov att vara rådgivande eller ha något slags inflytande 
under själva matchen gentemot sin fighter, då landslagscoachen var den enda som fick bestämma. Våra 
instruktörer följde ändå med, som tränat Olof sedan 17 år tillbaks, som känner väl till Olofs 
tekniska/fysiska/mentala styrka/svaghet vid prestationer och blev då istället hejarklack och publik.  

Mitt förslag: 
Mitt förslag till Svenska Kickboxningsförbundet är att omgående skapa ännu bättre förutsättningar för svenskt 
landslag, enligt följande: 

1. För att fighter skall kunna prestera bäst fysiskt, tekniskt och mentalt av sin yttersta förmåga under 
internationella tävlingssammanhang, är att instruktörer inbjuds har lika stort mandat coacha som 
förbundets utvalda landslagscoach under internationella tävlingar. 

2. När förbundet har valt ut en fighter till landslaget, så meddelas beskedet först till ansvarig, som i sin tur 
meddelar vidare till sin adept. 

3. Att förbundet inbjuder instruktör/instruktörer att vara med fighter under landslagsträffarna och även 
fråga instruktören, om det finns erfarenheter och/eller kunskaper som kan vara av värde och planeras 
för den kommande landslagsträffen. 

4. De utsedda landslagsutbildarna själva/eller att de har utsett någon talare med kompetens att presentera 
naturlig färsk näringsrik kost under landslagsträffarna, för att fighter skall kunna prestera maximalt, då 
det vetenskapligt är bevisat att aimalisk mat ger sjukdomar och skador. 

5. Visa filmsekvenser på landslagsträffarna över hur internationell tävling ser ut och diskutera de 
mentala/fysiska aspekterna av att tävla på dessa stora arenor. 

6. Att landslagscoach tillsammans med instruktör har enskilda samtal med varje uttagen fighter för att 
skapa förståelse för fighters mentala och fysiska styrkor/svagheter, för att maxprestation skall kunna 
genomföras. 

Syftet och Målsättningen med förslaget: 
Med all respekt till förbundet så upplever jag att landslagsträffarna mer liknar ett träningspass med sparring, med 
tekniker som har visat sig fungera väl internationellt. Ingen del av färsk syrerik kost för maxprestation (endast 
kosttillskott som sponsrats, som på alla sätt inte är bra för kroppen, liksom animalisk som vetenskapen har 
bevisat sedan länge ger oss sjukdomar), ingen instruktör till fighter inbjuds för att samverka med landslaget, inga 
individuella samtal eller internationella videosekvenser ges under landslagsträffarna för ökad kunskap om 
internationell tävling. Så mitt syfte och målsättning är att skapa de allra bästa förutsättningarna för fighters, 
inspirera instruktörer med kunskap om internationell tävling och främja Svensk Kickboxnings utveckling att 
maxprestera vid internationella sammanhang. 

Med vänliga hälsningar 
Håkan Karlsson  
Ironman Kickboxningsklubb Majorna 
 



Styrelsens	  svar	  
När en fighter är uttagen i landslaget så representerar denne inte sin förening utan sitt land, landslaget och 
Svenska Kickboxningsförbundet. I landslaget så är det förbundskaptenerna som är ansvariga för träning inför 
och coaching under mästerskap. Självklart så ska kunskapsöverföring från instruktörer till förbundskaptener i 
samband med landslagsläger stödjas, men i internationella mästerskap och andra landslagsuppdrag så är det 
förbundskaptenerna som har det yttersta ansvaret. Förbundsstyrelsen föreslår därför avslag på motionen, men 
med stöd för utökad kommunikation mellan landslagsledningen och landslagsdeltagarnas instruktörer.  

 


