Verksamhetsplan för Svenska Kickboxningsförbundet 2015
Följande verksamhetsplan har som syfte att beskriva Svenska Kickboxningsförbundets planerade
arbete för verksamhetsåret 2015. Den bygger på förbundets verksamhetsstrategiska mål. I syfte att
uppnå de strategiska målen så behöver ett antal delmål nås varje år, det är dessa som utkristalliserar
sig i verksamhetsplanerna för respektive år. Verksamhetsbudgeten för året baserar sig sedan på de
mål som ska uppnås under verksamhetsåret och är beskrivna i denna verksamhetsplan.

1. Utbildning
Den nya instruktörsutbildningen
2013 så infördes den nya instruktörsutbildningen. Instruktörsutbildningen är indelad i två nivåer;
Licensierad Kickboxningsinstruktör och Licensierad Förbundsinstruktör. Under 2013 så utbildades de
första Licensierade Kickboxningsinstruktörerna och målen för 2015 är att dels ytterligare förbättra
och förädla kvaliteten på innehållet i utbildningen, samt att organisera minst 2-3
instruktörsutbildningstillfällen, varav en på våren och en på hösten.
Tillverkningen av nästa nivå, Lic. Förbundsinstruktör, ligger lite på is. Arbetet för att ta fram en sådan
högavancerad utbildning motsvarar idag inte ”kundunderlaget” då mycket få motsvarar de kriterier
strategin ställer på licentiaterna. Möjligen kan arbetet påbörjas under 2015 och detta är under
förutsättning att underlaget bedöms som tillräckligt för 2016.
Efter SM 2015 kommer en instruktörsworkshop genomföras och förhoppningsvis kan detta
permanentas. Tanken är en ambulerande workshop som åker runt och fångar upp kompetens på
klubbarna runt om i landet och på samma gång nätverka och hjälpa instruktörer att knyta kontakter
klubbar i mellan.

Graderingsexaminatorsutbildning
I samband med att det nationella graderingssystem är klart för lansering under mars-april 2015 så
kommer även en utbildning att tas fram för mästargraderade som vill utbildas i graderingssystemet
och därmed bli licensierade graderingsexaminatorer. Syftet med utbildningen är att klubbar som
önskar hjälp med att gradera sina elever i det nationella graderingssystemet kan hyra in
examinatorer som är utbildade i det. Beroende på hur behovet tas emot av förbundet medlemmar så

planeras utbildningsåret med hänsyn till detta. Vid ett stort intresse finns möjlighet för 3-4 st
utbildningar, vid ett litet räcker det sannolikt med en under hösten.

Domarutbildningar
Under 2015 så planerar förbundet att hålla minst två ringdomarutbildningar samt tre
poängdomarutbildningar. Ytterligare utbildningar kan komma att bli aktuella om efterfrågan finns
och dessa övriga utbildningar blir självfinansierade. Det planeras även för en
kommunikationssamordning inom domarkåren för att säkerställa att en jämn nivå hålls av den
samlade domarstyrkan inom förbundet.

2. Kommunikation
Ny hemsida
Förbundet har under de senaste åren kraftigt utvecklat sina kommunikationskanaler och har uppnått
majoriteten av de strategiska målen. Under 2015 kommer en helt ny hemsida att tas fram för att
förstärka hemsidan som informationskanal tillsammans med förbundets kanaler i social media. Det
kommer även att ses över en modell för att kunna sända så många tävlingar som möjligt över
webben.

Nytt tävlingssystem
Under 2015 så planerar förbundet att ta fram en kravspecifikation för ett komplett tävlingssystem
som både hanterar information om medlemsföreningarna, om samtliga tävlande och deras
prestationer, samt om tävlingarna. Detta kommer att underlätta medlemsföreningarnas arbete
enormt både vad gäller att arrangera tävlingar och arbetet kring tävlande. Ambitionen är att utforma
kravspecifikationen under årets första hälft och sedan genomföra utvecklingen av systemet så att
detta kan vara introducerat senast till säsongen 2016.

Sponsorrekrytering
Ett antal sponsorpaket sattes under 2011 samman och under 2012 så fick förbundet in sina första
sponsorer. Syftet med sponsorarbetet är att öka förbundets intäkter och därmed dess resurser för
tävlingar och landslag. Under 2015 så kommer ett fortsatt arbete att pågå med att rekrytera in nya
sponsorer.

3. Tävlingar
Förbundstävlingar och SM
Förbundsstyrelsen valde under 2014 valt att avskaffa ”förbundstävlingarna”. Problemet som uppstod
när förbundet var drivande i att ett antal regelbundna tävlingar skulle arrangeras var att samtliga
föreningar förlitade sig helt på dessa och den egna initiativförmågan avtog. En uppföljning visar
tyvärr att den frivilliga modellen inte har fallit väl ut och antalet tävlingar har istället minskat.
Förbundet planerar därför att införa en ”kickboxningsliga” som hanteras av förbundet centralt,
samtidigt som man tar fram ett arrangörsstöd för tävlingsarrangörer som ska göra det mycket enkelt
att ordna tävlingar.

Förbundet kommer även att verka för att ett högkvalitativt svenskt mästerskap genomförs under året
som 2015 är planerat att hållas i Stockholm.

Pro
2012 så slog pro igenom ordentligt i Sverige och under 2015 så arbetar förbundet fortsatt aktivt med
att ordna bra förutsättningar för arrangörer av proffsmatcher i Sverige.
Förbundets pro-sektion arbetar dessutom parallellt med att promota svenska fighters till
internationella galor för att skapa bra synlighet för de svenska utövarna samt för att ge synlighet åt
sporten.

4. Gradering
Mästargradering
Förbundet planerar att under året genomföra två mästargraderingar.

Nationellt graderingssystem
Under 2013 så utvecklades ett nationellt graderingssystem. Detta kommer att presenteras under
andra kvartalet 2015. Målsättningen för året är att förbundet kommer att hålla de första
graderingarna ute hos föreningarna enligt det nya samordnade systemet, samt minst ett centralt
graderingstillfälle.

Nationell graderingsdatabas
Alla kickboxningsutövare som graderas enligt det nationella graderingssystemet kommer att kunna
rapporteras in till förbundet av examinatorn och sedan bli registrerade i en nationell
graderingsdatabas som är kopplad till det nya tävlingssystemet, och som också kommer att kunna
beskådas på förbundets webb.

5. Landslag
Landslagsutveckling
Under 2012 så togs en kravprofil med tillhörande mätriktlinjer fram för landslaget i kickboxning.
Under 2013 och 2014 så mätningar gjorts av landslagskandidater och uttagna. Under 2015 så
fortsätter mätningarna av landslaget för att kunna bygga upp ett starkare underlag för
landslagskraven, samt för att ge landslaget stöd i sin utveckling.
Förbundet avser att under året bistå de svenska landslagens förbundskaptener i genomförandet av
landslagsläger fördelade över året med VM som koncentrationspunkt. Lägren har för avsikt både att
utvärdera kandidater till landslagen, mäta och kontrollera utvecklingen hos landslagsdeltagare, samt
leda till positiv utveckling hos landslagen.

VM
Förbundet avser att skicka ett så kvalitativt landslag som möjligt till årets VM i K1, LK, LC och KL.

6. Styrelsearbete och administration
Styrelsen har för avsikt att genomföra regelbundna möten för att följa upp verksamhetsplanen, men
även för att ta itu med nya initiativ utöver denna. Styrelsemötena kommer i större grad att försöka
genomföras med digitalt stöd för att hålla ner förbundsledningens reskostnader och samtidigt öka
interaktiviteten inom styrelsen, samt med övriga ansvarsposter.
Styrelsen har också för avsikt att under året arbeta med att uppdatera det svenska regelsystemet för
kickboxning. Omständigheterna i och för sporten förändras och regelsystem behöver anpassas
därefter. Därför så har ett arbete påbörjats för att göra en genomlysning av det befintliga
regelsystemet för att se om detta kan förenklas och effektiviseras.

