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Motion för regeländring , lindning av händer. 

 

Om jag förstår det rätt så får man för tillfället endast göra lindning med gasbinda och tejp på A-
klass matcher. 
Jag har svårt att förstå den regeln då lindningen är till för att skydda boxarens händer.  
Jag hävdar även att den skyddar motståndaren mer än vad den skadar, då det kommer mer mjuk 
padding över knogarna. 
Knogar är hårdare än gasbinda. 

Det rimmar även dåligt då vi inte har någon regel om vilka handskar vi får använda. Visst, det står 
att den ska vara ”av typ som godkänts av SMTF”, men vad betyder det? 
Som jag uppfattar det kan jag som arrangör använda mig av vilken handske jag vill bara den inte 
är sliten. T.ex finns handskar med hästhårsstopping som är stenhårda. En så kallad ”punchers 
glove” där cleto reyes är en av dom mer kända tillverkarna 
Detta borde kunna utgöra en större fara än att linda sina händer. . 
På dom galor vi deltagit med både A o B-klass matcher använder man samma handskar. 
Varför skulle då bara A-klass boxare få skydda sina händer? Jag har själv några boxare  (C-B-
klass) som har problem med sina händer. I deras fall skulle en grundligare lindning av typen jag 
föreslår, skydda mycket bättre. 

Mitt förslag är att alla boxare i fullkontaktsmatcher inom svensk thaiboxning ska få välja mellan en 
traditionell bomullslinda eller gaslinda. 
Tejpning ska få användas i både fallen om följande regler följs. 

Lindning av händer användande gasbinda och tejp: 
Lindorna kan begränsas till tolv (12) meter mjuk gasbinda per hand, högst 5 cm bredd,  
Den får hållas på plats med högst 2,5 m tejp, max 4 cm bred. 
Padding för knogarna får använas. Dessa ska då vara tillverkade av mjuk gasbinda. 
Tejp får inte användas över knogarna. Den ska sitta minst 2 cm nedanför. 
Däremot får en smal tejpremsa användas mellan knogarna för att stabilisera lindningen. 

Jag har bifogat tre foto på hur denna lindningen ser ut. 

 
I verkligheten kommer ingen att gå och mäta tejp eller lindor. Men om det skulle vara uppenbart 
att någon använt alldeles för mycket så kan man hänvisa till reglerna. 

Ibland kan man även motivera mer linda o tejp. Jag ser sunt förnuft som en viktig aspekt här. 
(Tex så behöver en manlig tungviktare med stora händer mer lindor/tejp än en tjej i -51) 

 

Jag är oxå lite fundersam över detta: 
Många tävlingar/galor jag varit på så brukar det påpekas att man ska kunna känna knogen 
igenom lindorna. 
Det står inget om detta i vårt regelverk, men då det är återkommande antar jag att det ligger 
något bakom detta. 
Även här förstår jag inte av vilken anledning knogarna måste kännas igenom. 

 

Jag har postat detta på sociala medier för att få andra klubbars åsikt om detta. 

Jag har bara fått possetiv respons och föreningar som Real fighter, Tulllinge MT, southside MT, 
5-star MT och One chai ställer sig bakom motionen. 

 

 

MVH Stefan Nilsson Ordförande i Helsingborg Muay thai 

 


