
Motion	  gällande	  SM-‐discipliner	  och	  mästerskap	  
Efter	  att	  granskat	  och	  analyserat	  våra	  Svenska	  Mästerskap	  så	  inser	  jag	  att	  vi	  har	  för	  många	  discipliner	  
att	  välja	  på	  kontra	  antalet	  deltagare.	  Detta	  medför	  att	  det	  kan	  bli	  direktfinaler	  och	  för	  att	  höja	  
kvalitén	  för	  våra	  tävlanden	  bör	  vi	  göra	  följande	  ändring.	  	  
	  
Vi	  roterar	  runt	  gällande	  disciplinerna	  på	  våra	  svenska	  mästerskap	  enligt	  följande:	  
	  
SM	  2015	  (FULL	  CONTACT)	  
• K1-‐tunering	  
SM	  2015	  (LIGHT	  CONTACT)	  
• KL-‐turnering	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
SM	  2016	  (FULL	  CONTACT)	  
• LK-‐turnering	  
SM	  2016	  (LIGHT	  CONTACT)	  
• LC-‐turnering	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
SM	  2017	  (FULL	  CONTACT)	  
• K1-‐tunering	  
SM	  2017	  (LIGHT	  CONTACT)	  
• KL-‐turnering	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
SM	  2018	  (FULL	  CONTACT)	  
• LK-‐turnering	  
SM	  2018	  (LIGHT	  CONTACT)	  
• LC-‐turnering	  
Osv….	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Notera:	  Disciplinen	  FC	  vara	  tillgängligt	  vid	  varje	  svensk	  mästerskap	  (LK/K1)	  som	  ett	  komplement	  och	  
inte	  minst	  för	  att	  bevara	  svensk	  kickboxnings	  rötter.	  	  
	  
Svenska	  Mästerskapen	  bör	  delas	  upp	  i	  två	  mästerskap	  (FULL	  CONTACT	  och	  LIGHT	  CONTACT)	  och	  bör	  
förläggas	  i	  maj	  med	  2	  veckorna	  mellanrum,	  lämpligtvis	  med	  Full	  Contact	  som	  första	  SM	  	  och	  sedan	  
Light	  Contact	  som	  andra	  SM.	  	  
	  
Martin	  Eisengarten	  
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Styrelsens	  svar	  
Generellt	  så	  är	  detta	  en	  god	  idé.	  Det	  kommer	  dock	  garanterat	  att	  försvåra	  landslagsuttagningarna	  för	  
varje	  år.	  Vid	  införandet	  av	  en	  liga	  med	  eskalering	  till	  SM	  –	  vilket	  finns	  i	  planen	  från	  säsongen	  2015-‐
2016	  så	  kommer	  det	  att	  innebära	  att	  det	  riskerar	  att	  knappt	  bli	  något	  tävlande	  i	  vissa	  grenar	  under	  
vissa	  år.	  Förvisso	  blir	  koncentrationen	  temporärt	  bättre,	  men	  det	  riskerar	  att	  få	  discipliner	  att	  halka	  
ur	  systemet.	  Styrelsen	  är	  generellt	  medveten	  om	  problematiken	  och	  uppskattar	  kreativa	  förslag,	  men	  
måste	  pga	  risken	  för	  negativa	  konsekvenser	  föreslå	  avslag	  på	  motionen.	  	  
	  
	  


