
 
Viktigt inför November Open 2013 
 
 

 Vid anmälan till en tävling så uppge ert klubbnamn som är registrerat hos SB&K dvs. Svenska 
Budo & Kampsportsförbundet.  
Är klubbnamnet registrerad som exempelvis ”Kalles Kickboxningsförening” som räcker det inte 
med att bara skriva ”KK-förening” utan hela det registrerande namnet skall vara med på anmälan 
dvs. ” Kalles Kickboxningsförening”. 
Detta underlättar för samtliga inblandande parter så väl som arrangör, publik och inte minst 
förbundet så vi har korrekta klubbnamn vid handtering av resultatlistor etc.  

 

 En annan sak gäller anmälda vikter på tävlande. För det första – Läs inbjudan för där står det de 
olika viktklasserna i både LC och FC. Har man anmälningar i både LC & FC på samma tävlande 
så måste det naturligtvis vara två vikter noterade på anmälan. Exempel: Kalle är anmäld i -69 LC 
men kan även tänkas sig att tävla i FC om ingen match i LC erbjudas. När jag som arrangör får in 
anmälan och det bara står -69 då funderar jag om Kalle skall tävla i -67 eller -71 om ingen match i 
LC kan erbjudas. Det betyder att jag som arrangör måste kontakta vederbörande klubb för att få 
denna information, vilket kostar en jäkla massa tid. 
 

 Vid anmälning så är det viktigt att vara ärliga i varje tävlandes record dvs. den tävlandes 
matchstatistik. När man bygger ett turneringsträd så tittar man på antal matcher, rankinglistor etc.  
Det viktiga är ju att få de två på pappret bästa tävlande på varsin sida av turneringsträdet och en 
förutsättning för detta är ju att ett korrekt record uppges vid anmälan.  
Ännu viktigare är ju detta vid FC-matcher då vi som arrangör helst inte vill se några KO:s utan vi 
vill ha jämna matcher så alla tävlande har en rimlig chans att prestera sitt bästa. 
 
När vi matcher i FC så vill vi ju ha jämna matcher med bra förutsättningar för samtliga inblandade. 
Vi har alltid regel som säger matchningar i förbestämda matcher skall godkännas av båda 
klubbarna. Det är ytterst viktigt att den kontaktperson som ni skriver i anmälan går att få tag i när 
vi som arrangör behöver ett godkännande i matchningar och givetvis samma sak när det gäller 
något annat som är relaterat till tävlingen. Tävlingen skall vara helt färdigmatchad och klar tills på 
söndag efermiddag och får jag inte bekräftelse på matchningarna så blir det ju problem och 
eventuella matcher kan behövas strykas. Matchningen till November Open kommer redan att 
påbörjas lördagkväll den 26/10 men den slutliga matchningen gällande FC-matcher kommer att 
ske på söndag den 27/10 mellan 09,00-11,00. Var vänlig att anmäl en kontakperson som är 
tillgänglig under denna tidpunkt.  

  


