
Verksamhetsplan	  för	  Svenska	  Kickboxningsförbundet	  2012	  
Följande	  verksamhetsplan	  har	  som	  syfte	  att	  beskriva	  Svenska	  Kickboxningsförbundets	  planerade	  
arbete	  för	  verksamhetsåret	  2012.	  Den	  bygger	  på	  förbundets	  verksamhetsstrategi	  för	  åren	  2010-‐
2013.	  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	  

Ny	  instruktörsutbildning	  
Ett	  aktivt	  arbete	  pågår	  sedan	  2011	  med	  att	  utforma	  en	  ny	  instruktörsutbildning	  med	  medföljande	  
instruktörslicens.	  Denna	  kommer	  att	  integrera	  delar	  av	  Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundets	  
gruppinstruktörsutbildning	  och	  koordineras	  med	  bland	  annat	  träningsmetoderna	  i	  svensk	  
kickboxnings	  grenprofil	  och	  utvecklingstrappa.	  Instruktörsutbildningen	  kommer	  att	  vara	  i	  två	  nivåer;	  
Licensierad	  Kickboxningsinstruktör	  och	  Licensierad	  Förbundsinstruktör.	  Målsättningen	  är	  att	  ha	  de	  
första	  licensierade	  instruktörerna	  godkända	  i	  samband	  med	  Rikslägret	  2012.	  	  

Graderingsexaminatorsutbildning	  
I	  samband	  med	  att	  ett	  nationellt	  graderingssystem	  utvecklas	  så	  kommer	  även	  en	  utbildning	  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.	  Detta	  
arbete	  kommer	  sannolikt	  inte	  att	  vara	  klart	  under	  2012,	  men	  det	  kommer	  att	  vara	  förberedas	  för	  att	  
kunna	  införas	  under	  2013.	  	  

Domarutbildningar	  
Under	  2012	  så	  planerar	  förbundet	  att	  hålla	  två	  ringdomarutbildningar	  samt	  tre	  
poängdomarutbildningar.	  Ytterligare	  utbildningar	  kan	  komma	  att	  bli	  aktuella	  om	  efterfrågan	  finns	  
och	  dessa	  övriga	  utbildningar	  blir	  självfinansierade.	  	  

2. Kommunikation	  

Grafisk	  profil	  
Ett	  arbete	  med	  att	  ta	  fram	  en	  grafisk	  profil	  avslutades	  under	  2011.	  Nu	  arbetar	  förbundet	  aktivt	  med	  
att	  integrera	  denna	  profil	  och	  logotyp	  i	  epostsignaturer,	  dokument,	  powerpointpresentationer,	  osv.	  	  

Nytt	  system	  för	  nyhetsbrev	  
Förbundet	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  fortsätta	  sprida	  information	  om	  pågående	  förbundsverksamhet,	  
tävlingsmöjligheter,	  osv.	  För	  att	  ytterligare	  förbättra	  denna	  kommunikation	  så	  kommer	  förbundet	  att	  



etablera	  ett	  avancerat	  nyhetsbrevssystem	  från	  vilket	  löpande	  nyheter	  går	  ut	  inte	  bara	  till	  
föreningarna,	  utan	  också	  till	  de	  individuella	  utövare	  som	  anmäler	  sig	  till	  nyhetsbrevet.	  	  

PR-‐system	  
Under	  2011	  så	  slog	  SKF	  igenom	  stort	  i	  media.	  Detta	  avser	  vi	  lyfta	  fram	  ytterligare	  genom	  bland	  annat	  
stora	  PR-‐mässiga	  insatser	  i	  samband	  med	  SM,	  Rikslägret,	  VM	  och	  de	  första	  pro-‐tävlingarna.	  Detta	  
kommer	  att	  göras	  dels	  genom	  de	  mediakontakter	  som	  nu	  har	  byggts	  upp	  och	  dels	  genom	  ett	  fortsatt	  
samarbete	  med	  SB&K.	  	  

Förbundet	  avser	  också	  förbättra	  dialogen	  med	  teknikleverantörer	  så	  att	  tävlingsarrangörer	  kan	  sända	  
tävlingar	  över	  webben	  och	  få	  en	  möjlighet	  att	  göra	  en	  liten	  vinst	  på	  detta.	  	  

Sponsorrekrytering	  
Ett	  antal	  sponsorpaket	  sattes	  under	  2011	  samman	  för	  att	  öka	  förbundets	  intäkter	  och	  därmed	  dess	  
resurstillgångar.	  Under	  2012	  ökar	  satsningen	  på	  att	  rekrytera	  in	  sponsorer	  till	  landslag	  och	  tävlingar	  
genom	  att	  under	  våren	  utforma	  en	  kandidatlista	  med	  tänkbara	  sponsorföretag	  och	  sedan	  aktivt	  
kontakta	  dessa.	  	  

3. Tävlingar	  

Förbundstävlingar	  och	  SM	  
Förbundet	  kommer	  under	  året	  att	  verka	  för	  att	  en	  förbundstävling	  per	  månad	  genomförs	  med	  jämn	  
fördelning	  över	  de	  svenska	  distrikten.	  Förbundet	  kommer	  även	  att	  verka	  för	  att	  två	  högkvalitativa	  
svenska	  mästerskap	  genomförs	  under	  året,	  ett	  i	  LC-‐grenarna	  och	  ett	  i	  FC-‐grenarna.	  	  

Tävlingsguide	  för	  arrangörer	  
Under	  2011	  så	  påbörjades	  utvecklingen	  av	  en	  tävlingsguide	  i	  samarbete	  med	  de	  regionsansvariga.	  
Denna	  har	  för	  avsikt	  att	  vara	  ett	  enkelt	  stöd	  för	  den	  som	  vill	  arrangera	  en	  tävling	  och	  är	  en	  del	  av	  
förbundets	  ansträngning	  att	  underlätta	  byråkratin	  för	  tävlingsarrangörer.	  Under	  2012	  så	  kommer	  
denna	  att	  finslipas	  och	  förädlas	  och	  fyllas	  ut	  med	  information	  om	  poängdomare,	  ringdomare,	  läkare,	  
osv.	  	  

Regionsansvariga	  och	  lokala	  tävlingar	  
Under	  2011	  så	  utsågs	  regionsansvariga	  för	  respektive	  region	  och	  under	  2012	  så	  strävar	  vi	  efter	  att	  
dessa	  ska	  kunna	  bistå	  tävlingsarrangörerna	  så	  pass	  att	  vi	  kan	  ha	  2-‐5	  tävlingar	  (utöver	  
förbundstävlingarna)	  per	  säsong/termin	  och	  region.	  	  

Pro	  
I	  slutet	  av	  2011	  så	  fick	  SKF	  pro-‐reglerna	  godkända	  hos	  Länsstyrelsen	  i	  Örebro.	  Under	  2012	  så	  siktar	  
förbundet	  på	  att	  de	  första	  professionella	  kickboxningstävlingarna	  ska	  kunna	  genomföras,	  samt	  att	  
pro-‐rankingsystemet	  ska	  börja	  tillämpas.	  	  



4. Gradering	  

Mästargradering	  
Förbundet	  kommer	  under	  året	  att	  genomföra	  minst	  en	  mästargradering.	  	  

Nationellt	  graderingssystem	  
På	  grund	  av	  förändringar	  i	  organisationsstrukturen	  för	  förbundet	  så	  ligger	  denna	  post	  något	  efter	  den	  
strategiska	  planen.	  Målsättningen	  kvarstår	  dock.	  Förbundet	  kommer	  att	  ta	  fram	  en	  första	  version	  av	  
ett	  nationellt	  samordnat	  graderingssystem	  som	  stöd	  för	  de	  svenska	  kickboxningsföreningarna.	  
Graderingssystemet	  är	  inte	  avsett	  att	  vara	  av	  tvingande	  art,	  utan	  föreningarna	  är	  fortfarande	  
välkomna	  att	  genomföra	  sina	  egna	  graderingar.	  Dock	  så	  kommer	  möjligheten	  framöver	  att	  finnas	  för	  
de	  svenska	  klubbarna	  att	  anamma	  det	  svenska	  förbundskoordinerade	  systemet.	  	  

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,	  vilken	  också	  kommer	  att	  kunna	  beskådas	  på	  förbundets	  webb.	  	  

5. Landslag	  

Grenprofil	  och	  utvecklingstrappa	  
Under	  året	  så	  kommer	  förbundet	  i	  samarbete	  med	  Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	  och	  
Riksidrottsförbundet	  att	  slutföra	  arbetet	  med	  en	  nationell	  grenprofil	  för	  svensk	  kickboxning	  som	  
beskriver	  de	  träningsmoment	  som	  är	  viktiga	  för	  att	  utvecklas	  inom	  sporten,	  samt	  hur	  de	  mäts	  och	  
rekommendationer	  för	  hur	  de	  tränas.	  Vidare	  kommer	  förbundet	  att	  utveckla	  en	  utvecklingstrappa,	  
vilket	  är	  en	  generell	  utvecklingsbeskrivning	  för	  hur	  en	  person	  kan	  utvecklas	  från	  att	  vara	  nybörjare	  till	  
att	  ta	  internationella	  medaljer,	  och	  vilken	  ungefärlig	  träning	  och	  träningsmängd	  som	  krävs/förväntas	  
under	  denna	  utveckling.	  Lärdomarna	  om	  hur	  man	  på	  bästa	  sätt	  utvecklas	  i	  en	  sådan	  
utvecklingstrappa	  för	  att	  uppnå	  bästa	  resultat	  enligt	  grenprofilen	  kommer	  också	  att	  bakas	  in	  i	  
instruktörsutbildningarna.	  	  

Landslagsläger	  
Förbundet	  avser	  att	  under	  året	  bistå	  de	  svenska	  landslagens	  förbundskaptener	  i	  genomförandet	  av	  
tre	  stycken	  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.	  	  

Landskamper	  
Omlöpande	  med	  landslagslägren	  så	  avser	  förbundet	  även	  att	  ordna	  med	  ett	  antal	  landskamper	  för	  
landslagen	  där	  syftet	  är	  att	  praktisera	  och	  mäta	  lärdomarna	  från	  landslagslägren	  samt	  utveckla	  
landslagsdeltagarna	  inför	  årets	  VM.	  Förhoppningen	  är	  minst	  två	  landskamper	  under	  året.	  



VM	  	  
Förbundet	  avser	  att	  skicka	  ett	  så	  kvalitativt	  landslag	  som	  möjligt	  till	  årets	  EM	  i	  Turkiet	  (K1,	  LK,	  LC)	  
respektive	  Rumänien	  (KL).	  	  

6. Riksläger	  
Förbundet	  avser	  att	  vidareutveckla	  2010-‐	  och	  2011	  års	  framgångsrika	  piloter	  från	  3	  dagar	  till	  5	  dagar.	  
Rikslägret	  ska	  koordineras	  med	  landslagsläger,	  mästargradering	  samt	  poängdomar-‐	  och	  
ringdomarutbildningar.	  Det	  ska	  bland	  annat	  också	  innehålla	  spännande	  föredrag	  inom	  för	  sporten	  
intressanta	  områden,	  samt	  attraktiva	  gästinstruktörer.	  	  

7. 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	  aktivt	  för	  en	  ökad	  digitalisering	  och	  effektivisering	  
av	  förbundets	  administration.	  Detta	  innebär	  bland	  annat	  en	  översyn	  av	  en	  tänkbar	  digitalisering	  av	  
matchböcker,	  tävlingskort,	  tävlingssanktionsansökningar,	  tävlingsinbjudningar,	  tävlingsanmälningar,	  
osv.	  Detta	  arbete	  kommer	  att	  ske	  i	  samarbete	  med	  Svenska	  Budo	  &	  Kampsportsförbundet	  samt	  
övriga	  intresserade	  och	  berörda	  underförbund.	  	  

	  

8. Tidsplan	  

	  

	  


