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Månadsrapport för Svenska muaythaiförbundet  

Månad: juli 2022  

Månadsrapport nummer: 4 

 

Under senaste månaden har respektive ansvarsgrupp arbetat med följande: 

Disciplin-och antidopinggruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Domargruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Idrottsfysiologiska gruppen 
Arbetsgruppen har startat projektet med Högskolan Dalarna gällande huvudskador. Utrustning 
och information har överlämnats till testpersonerna och data väntas redovisas från Högskolan 
Dalarna nästa sommar. Gruppen har även sökt och fått återstartsstöd från SB&K till tidigare 
planerad verksamhet gällande fysiologiska tester och videoanalys. 
 
Vi har under juli beslutat att köpa in videoanalyssystemet Dartfish med motiveringen att det 
har de funktioner vi efterfrågar och kommer till ett lägre pris än exempelvis Sportscode som 
också har dessa funktioner. Vidare har de en bra support som svarar snabbt, och en stor andel 
av de andra idrottsförbunden använder redan systemet. Anledningen till att ens köpa in ett 
videoanalysprogram är främst för att börja gestalta den tekniska och taktiska delen av 
thaiboxningen i grenprofilen då detta endast beskrivs kortfattat i den tidigare upplagan. 
Vidare kan det vara användbart för våra landslagsaktiva att kartlägga sina egna matcher och 
motståndarens matcher för att hitta styrkor och svagheter tillsammans med hemmatränare 
eller förbundskapten. 
 
Vi har även beslutat att delta på SOK:s träff i Skövde på temat sports analytics med 
motivering att det är en bra möjlighet att ta del av andra förbund och sakkunnigas arbeten med 
sports analytics och kanske få idéer och stöttning gällande hur vi kan utveckla detta i vår egen 
verksamhet, samt går väl i linje med arbetet med grenprofilen och datainsamlingen som 
gruppen arbetar med. 
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Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM) 
Gruppen har sedan förra månadsrapporten inte arbetat vidare med frågorna.  
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppen har arbetat i sociala medier enligt rutin, samt även sökt arrangör för junior-SM 2023 
och junior-NM 2022. Gruppen har valt ut en offert för ombyggnad av förbundets hemsida.  
 
Landslags- och elitgruppen 
Uttagna till juniorlandslaget 2022 är följande: 
Damer: 
-51 kg: Nella Lennartsson (silver i -54 kg) 
-54 kg: Vanessa Romanowski 
-57 kg: Mitra Wetzelmayr 
-60 kg: Zahara Al-Mougrahbi 
-63,5 kg: Mikaela Rosander (guld i -71 kg) 
Herrar: 
-57 kg: Adjemir Askerkhanov 14-15år/ Teo Korunovski 16-17år (silver i -57 kg) 
-60 kg: Christian Nicola Savic 
-63,5 kg: Alexander Varga 
-67 kg: Melvin Engman 
-71 kg: Bence Misaros (guld i -75 kg) 
-75 kg: Erik Ekelund (silver i -75 kg) 
-81 kg: William Lundberg (guld i -86 kg) 
 
Gruppen lämnade till styrelsen att besluta om huruvida juniorlandslaget skulle skickas till VM 
i augusti efter att IFMA meddelat att man tillåter deltagande från Ryssland och Belarus. 
Frågan om att eventuellt arrangera NM för juniorer i Sverige lyftes. En plan för juniorernas 
tävlande under 2022/2023 är av högsta prioritet. Ett juniorlandslagsläger ägde rum på Bosön i 
juni. 
 
Budgeten för juniorlandslaget som sattes inför årsmötet speglar inte längre den ambitiösa 
satsning som nu planeras för juniorverksamheten. Gruppen ämnar snarast ta fram ett förslag 
på ny budget för att ansöka hos styrelsen om utökat budgetutrymme. 
 
Gruppen är enig om att juniorlandslaget bör ha en egen stab dvs förbundskapten (Rodde), 
förbundstränare (Joakim), förbundsläkare (vakant) och team manager (oklart). Ett arbete har 
påbörjats för att rekrytera en förbundsläkare för juniorverksamheten som kommer att skötas 
av idrottsfysiologiska gruppen. Nuvarande team manager har meddelat att hon inte har 
möjlighet att åka på fyra mästerskap per år vilket eventuellt gör att även en ny team manager 
behöver rekryteras till juniorverksamheten. Amanda Eckers kommer på tal då hon kommer att 
stötta Rodde med juniorlandslaget oavsett. Det finns dock en sårbarhet i att både team 
manager och förbundskapten kommer från samma klubb men längre än så kommer inte 
diskussionen. Amanda har i dagsläget inga förbundsuppdrag. 
 
Seniorlandslaget har representerat Sverige vid världsmästerskapet i Abu Dhabi med många 
fina medaljer som resultat. Förbundskapten, förbundstränare, team manager och 
förbundsläkare utgjorde landslagsledning. Utöver medaljskörden noteras att laget utvecklats 
avsevärt sedan förra VM i december, både som grupp men framför allt som individer. Det är 
tydligt att det finns många fördelar med att arbeta med samma landslag under längre tid och 
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en analys kring hur man bäst kan optimera förutsättningarna för landslagsatleterna framöver 
kommer att göras. 
 
Seniorlandslaget har under våren och sommaren fått ta del av föreläsningar av Maria Sundin 
som arbetar med mental träning. Möjlighet för individuell coachning har också givits samtliga 
i laget och många har tagit chansen och det har varit mycket uppskattat. Vi hoppas på ett 
fortsatt samarbete med Maria även framgent. Ett avslutande möte hölls 3/7 via Zoom. 
 
Utvärderingar har skickats ut till atleterna gällande juniorlandslagslägret, junior-SM, senior-
VM samt till coacherna i seniorlaget för feedback på de senaste mästerskapen. Gruppen 
kommer att ta del av ett sammanställt resultat senare. 
 
Gruppen enas om att den villkorslista som Rodde tagit fram tillsammans med 
ungdomssektionen prövas nu och att utvärdering kommer att ske fortlöpande. Jakob lyfter att 
riktlinjerna för uttagning till landslagen, både junior- och seniorlaget, kommer att behöva ses 
över då de inte är tillräckligt specifika och lämnar för lite möjlighet till transparens och 
spårbarhet. Detta kan dock inte göras fortlöpande utan detta arbete behöver leda fram till att 
man bereder ett förslag till styrelsen att ta ställning till, och det behöver också överensstämma 
med de uttagskriterier som vi har att förhålla oss till från moderförbundet. Detta arbete 
kommer att påbörjas inom kort. 
 
Mästerskapsgruppen 
Vi har i denna period tagit fram ett förslag på avtal med Varberg Thaiboxningsklubb som ska 
arrangera senior-SM 2022. Det kommer ske i perioden 29 september – 1 oktober. Vi ska nu 
påbörja arbetet med att planera tidpunkt för senior- och junior-SM 2023. Detta för att vara ute 
i god tid så vi kan ha framförhållning för landslagsarbete och för galor som planeras i Sverige 
kommande år. Vi söker arrangör av junior-SM 2023 och ett nordiskt juniormästerskap 2022 
som ligger på hemsidan. 
 
Sanktionsgruppen 
Gruppen har sanktionerat fyra tävlingar samt hanterat fem ansökningar för proffsmatcher. 
 
OS-gruppen 
Arbetsgruppen kommer att delta på SOK:s träff i Skövde på temat sports analytics. 
 
Utbildningsgruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Ungdoms- och juniorgruppen 
Gruppen har den senaste tiden diskuterat breddläger för ungdomar och om hur de skulle 
kunna se ut, junior-VM, junior-SM, nordiska mästerskapen för juniorer samt introduktion 
utav det nya regelverket. 
 
Det nya regelverket är inskickat och prognosen är att det kommer bli godkänt i september, 
vilket innebär att vi kommer att behöva förmedla detta på ett bra sätt till alla medlemmar. Vi 
kommer att föra en dialog med domargruppen om hur vi alla kan göra det på bästa sätt. 
 
Vi fattade ett beslut om att Anders och Frontier MT skulle vara först ut att arrangera ett 
breddläger tillsammans med SMTF. Diskussionen kring beslutet var att vi vill att fler ska ha 
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möjligheten att träffa andra ungdomar inom svensk thaiboxning oavsett vilken nivå man 
tränar på. 
 
Ekonomisk ersättning föreslås från förbundet i form av ett arrangörsarvode på 15 000 kr som 
ska täcka mat, tränare, föreläsare, och arvode, samt gör också att SMTF kan ställa motkrav. 
Därutöver ca 500 kr/deltagare (här tar Rodde och Amanda fram en trappa som reglerar 
summan beroende på antal deltagare). Utöver detta föreslås en anmälningsavgift på 200 
kr/deltagare. Man ska också kunna äska pengar för större utgifter som till exempel föreläsare. 

• Målet är att arrangera läger i södra, mellersta och norra Sverige. Ett formulär för att 
undersöka hur ungdomsunderlaget ser ut ska tas fram, och kommer fungera som 
underlag för var läger bör hållas. 

• Målet är att lägren ska ha olika teman, till exempel vikt, mental träning, etc. 
 
För att säkerställa kvaliteten på lägren kommer tydliga riktlinjer kommuniceras från SMTF. 
 
Ordföranden 
Under juni och juli har ett större arbete gjorts där SB&K:s och RF:s riktlinjer som ligger till 
grund för vår verksamhet sammanställts för att ansvarsgrupperna ska kunna ha dem 
lättillgängliga. Riktlinjerna finns att läsa på respektive hemsidor. I juli representerade jag 
SMTF på The World Games i USA. Det var ett annorlunda mästerskap där många olika 
idrotter tävlade och den svenska delegationen träffade flera svenskar i andra idrotter. Det har 
varit intressanta möten och SMTF har mycket inspiration och utbyten att hämta från andra 
idrottsförbund, både stora som små.  
 
I slutet av våren skickades utvärderingar till deltagarna ut efter vårens seniorlandslagsläger, 
junior-SM, senior-VM och juniorlandslagsläger. Utvärderingarna är nu sammanställda och 
skickade till landslags- och elitgruppen samt styrelsen.  
 
Styrelsen SMTF första fysiska möte på ett antal år kommer att anordnas i samband med 
senior-SM i Varberg. Agendan för mötet är SMTF framtid och vilka mål SMTF ska ha på 
både kort och lång sikt, vilket kommer att mynna ut i SMTF verksamhetsplan för 2023. 
 


