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COVIID-19  

Det går knappast att nämna 2021utan att beröra pandemin som till stora delar påverkade 

samhället och även idrotten i betydande omfattning. För thaiboxningens del har det inneburit 

många anpassningar till olika rekommendationer och råd från våra myndigheter.  

 

Årsmötet genomförde digitalt och trots vissa tekniska problem inledningsvis kunde vi genomföra 

ett årsmöte utan större svårigheter.  

 

Under året som gått  valde flera föreningar att helt pausa sin verksamhet för att på så sätt bidra 

till minskad smittspridning. Andra valde att hålla öppet men anpassade sig genom 

utomhusträning, ingen kroppskontakt, färre deltagare i grupperna, utökad städning i lokalerna 

och krav på egen utrustning.  

 

Sedermera infördes begränsningar för publik vid tävlingar. För att stötta har förbundet varit 

behjälpligt och täckt delar av kostnaden för de föreningar som valt att genomföra tävlingar utan 

publik. Detta bidrog till att ett antal tävlingar trots allt kunde genomföras under året trots 

restriktioner avseende publik och antal deltagare på arrangemang. 

 
SVENSKA MÄSTERSKAPEN  SENIORER  

Årets svenska mästerskap hölls i Göteborg i slutet av maj och totalt genomfördes det 60 matcher 

under de tre dagarna som arrangemanget pågick. Mästerskapet genomfördes utan publik och med 

testning av samtliga inblandade, såväl tävlande som coacher och funktionärer, inför varje 

tävlingsdag. De totalt 85 deltagarna var fördelade med 53 tävlande på herrsidan och 32 tävlande  

på damsidan. Arrangemanget resulterade i totalt sjutton nya svenska mästare varav nio på 

damsidan och åtta på herrsidan för seniorerna. 

 

 

 



  

 
Årets svenska mästare efter viktklass  
 
Senior Dam 

45 kg   Camilla Danielsson, Odenplan Fightgym  

48 kg  Sofia Holmer, Odenplan Fightgym 

51 kg Johanna Persson, Gävle Stand-up fighting  

54 kg Moa Carlsson, Halmstad Muaythai  

57 kg Patricia Axling, Odenplan Fightgym  

60 kg Ewin Ates, Öresund Muaythai 

63,5 kg Erica Björnestrand, Öresund Muaythai  

67 kg Emma Stonegård, Impact Kampsportcenter  

71 kg Angela Mamic, Öresund Muaythai  

 
Senior Herr 

57 kg Javad Vahid Rezah, Fighter centre IF  

60 kg Nicholas Bryant, Göteborgs Muaythai  

63,5 kg Linus Bylander, Borås Fightgym  

67 kg Kim Falk, Drakstadens kampsportsklubb  

71 kg Jonathan Larsson, Tullinge MT  

75 kg Anton Sjöqvist, Tullinge Muaythai  

81 kg Marcus Sundin Liljedorff, Halmstad Muaythai  

86 kg Anton Wall, Halmstad Muaythai  

 
SVENSKA MÄSTERSKAPEN  JUNIORER  

Årets tävling för juniorerna genomfördes i Varberg och totalt 80 tävlande var anmälda i de olika 

viktklasserna, vilket med tanke på helt pausad tävlingsverksamhet för ungdomar under en period 

får ses som ett bra underlag under årets tävling.  

 
Junior Dam 

51 kg  Alexia Olsen, Stockholm Kampsport 

57 kg  Wilma Alakangas SJökvist, Tullinge Muaythai 

60 kg  Zhara Al Mougrabi, Redline 
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Junior Herr 

54 kg  Teo Kuronovski, Malmö Muaythai 

57 kg  Anas Elou, Tranås Muaythai 

60 kg  Mike Larsen, Varbergs thaiboxningsklubb 

63.5 kg  Amir Al Dakka, Malmö Muaythai 

67 kg  Alexander Varga, Halmstad Muaythai 

71 kg  Loke Kristen, Malmö Muaythai 



  

75 kg  Mark Kurji, Redline  
 

IFMA U-21  

I samband med svenska mästerskapen för juniorer genomfördes en IFMA-turnering med 

åldersgruppen 18-21 år. Turneringen är tänkt att fortsätta genomföras för att få våra yngre aktiva 

tävlande att kunna fortsätta tävla efter att man fyllt 18 år men kanske inte känner sig redo för 

senior-SM utan vill få möjlighet att tävla mot jämnåriga i turneringsform för att på sikt kunna 

ställa upp i senior-SM.  

 
U-21 

63.5 kg Isac Hedman, Frontier Muaythai 

67 kg  Liam Göransson, Varbergs thaiboxningsklubb 

75 kg Audira Mhamutovic Fit For Fight 

86 kg Abdurrahmaam Mohammed Noor, Real Fighter 

 
SENIOR-VM I BANGKOK  

Inför årets VM genomfördes ett landslagsläger i Malmö i november med fokus på clinch och 

sparring samt genomgång med landslagsledningen inför den kommande turneringen.  

 

Årets VM genomfördes i Bangkok under december månad och även detta mästerskap kantades 

av en hel del anpassning utifrån den pågående pandemin. Karantän vid ankomst samt daglig 

testning av deltagare, coacher och funktionärer inför varje tävlingsdag var bara några av de 

vidtagna åtgärderna. Även de aktivas resa till VM kanades av anpassningar och förändringar; 

bland annat byttes den tilltänkta tävlingsorten i Phuket ut mot Bangkok kort inpå avresa. Oaktat 

vilket, under rådande omständigheter blev det trots allt ett lyckat arrangemang. Resultatmässigt  

fick Sverige med sig åtta medaljer hem där samtliga valörer fanns med på listan. Ett gott resultat 

av våra duktiga fighters! 

 
VM medaljörer 2022 

Ewin Ates   VM-guld  -60 kg 

Camilla Danielsson VM-silver  -45 kg 

Giang Hoang  VM-brons  -54 kg 

Patricia Axling  VM-brons  -57 kg 

Erica Björnestrand  VM-brons  -63.5 kg 

Angela Mamic  VM-brons  -71 kg 

 

Zahra Al-Mougrabi  VM-silver  -60 kg (junior) 

Anton Wall  VM-brons -86 kg (U-23) 

 
DOMARUTBILDNING OCH REGELFÖRÄNDRINGAR  

Under året har en arbetsgrupp arbetat med en genomgång av regelverket för diplomboxning där 

fler kategorier inrättas för att i åldersgruppen under junior kunna tillåta hårdare kontakt mot 

kroppen. I vissa av kategorierna tas slag mot huvudet helt bort enligt gruppens förslag. I nuläget 

ligger förslaget hos det medicinska rådet för bedömning.  

 

Under november genomfördes det även en domarutbildning i Göteborg där ett trettiotal 

deltagare utbildades till domare under ledning av Fredrik Johnson. 

 

 

 



  

 
UNDOMSLÄGER 

I oktober arrangerades ett ungdomsläger på Bosön i Stockholm. Ett fyrtiotal ungdomar från hela 

Sverige deltog. Åldersgrupperna som var representerade var mellan 13 – 17 år och en jämn 

fördelning mellan könen.  

 

På schemat fanns det föreläsning inom kost av förbundsläkaren Sofia Göthe där bl a vikten av att 

inte vätskebanta inför tävling framhölls. Patricia Axling höll i en inspirationsföreläsning och Sofia 

Olofsson respektive Poonnasit Kambung genomförde ett antal träningspass med ungdomarna 

under helgen.  

 

 
TRÄNARUTBILDNINGAR 

Under hösten genomfördes en tränarutbildning i Sundsvall med ett tjugotal tränare. Under helgen 

genomfördes steg 1 och steg 2 i tränarutbildningen, vilken även kompletterades med 

domarutbildningen. 

  
ÖVRIGT  

Under året har Muaythai som idrott blivit upptagen i den olympiska familjen och erkända av den 

Internationella Olympiska Kommittén vilket offentliggjordes vid den 138:e IOC-sessionen i 

Tokyo i juli. Förbundet har haft kontakter under hösten med den Svenska Olympiska Kommittén 

och ett inledande möte är inplanerat under januari 2022.  

 

Styrelsen har även arbetet med en Krisplan under hösten 2021 vilken förväntas vara klar under 

våren 2022.  

 

 

Niclas Nilsson 

Ordförande Svenska Muaythaiförbundet  


