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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
Inför senior-SM kallades 12 domare in inklusive chefsdomare och domaransvarig. För att
utveckla den svenska domarkåren planeras en utbildning under 1-2 dagar för de redan
etablerade domarna.
Idrottsfysiologiska gruppen
Gruppen arbetar fortsatt med projektet inriktat på huvudskador, samt har även genomfört ett
första testtillfälle på Bosön samt omhändertagit datan från testerna. Gruppen har även deltagit
på SOKs träff med inriktning på prestationsanalys. Uppdatering av läkarkontroll i samband
med match pågår och under arbetet kommer dialog föras med utbildningsgruppen respektive
SB&K. Gruppen jobbar även på ett samarbetsavtal med ett företag som erbjuder stöttning för
individer med NPF-diagnoser, psykisk ohälsa och ätstörningar, i syfte att bygga en
kunskapspool kring dessa fält och erbjuda tjänsten för landslagsaktiva och på sikt övriga
medlemmar inom förbundet.
Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM)
Gruppen har varit i kontakt med Gabriella Ringblom på SB&K för att höra hur hon kan bidra
med tips och idéer till hur thaiboxning går att göra mer inkluderande för personer med
funktionsvariationer. Gabriella har ett projekt med fokus på ”paraverksamhet” där hon jobbar
för att ta fram en utbildning som berör det området. Projektet kommer bland annat innehålla
konceptet ”kampsportsskolan” med en para-del.
Kommunikationsgruppen
Hemsidan har börjat att byggas om för bättre översyn, lättare att hålla ordning, snabbare och
mer användarvänlig. Gruppen letar också efter en lösning för att ha kunna ha anmälan till
tävlingar på hemsidan. Stream under SM genererade drygt 7100 unika tittare.
Landslags- och elitgruppen
Inför årets senior-SM kommer prestation i mästerskapet att vara meriterande men inte per
automatik innebära att man har en plats i A-truppen. Målet är att fylla samtliga viktklasser för
dam och herr där lämpliga kandidater finns samt att även försöka hitta lämpliga representanter
i U23. Plan finns också på att ta ut ett större landslag än vanligt för att ha möjlighet att skicka
fler på internationella tävlingar men också ha ersättare redo för om någon blir skadad. Frågan
om uppstartsläger för seniorlaget har lyfts igen. Under hösten planeras ett landslagsläger där
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fokus kommer ligga på teambuilding, information, utbildning och att lära känna varandra,
både aktiva som landslagsledning.
Mästerskapsgruppen
Planering för senior-SM 2023 fortsätter och kommer att fortsätta behandlas efter att svaren på
utvärderingen för SM kommit in. Juniorernas nordiska mästerskap är även sanktionerad och
alla länder har fått kallelse.
Sanktionsgruppen
Rutinmässigt sanktionsarbete.
OS-gruppen
Gruppen har deltagit i SOKs träff för prestationsanalys och planerar även att delta på framtida
konferens i Skövde på temat sports analytics som arrangeras av SOK tillsammans med
Högskolan i Skövde.
Utbildningsgruppen
En ny modell på tränarutbildning kommer att hållas i december i Stockholm, med en ny
teoretisk del.
Ungdoms- och juniorgruppen
Gruppen har diskuterat det nya regelverket och skulle vilja att gemensamt med domargruppen
och sanktionsgruppen komma fram till det bästa sättet att nå ut till klubbarna. En mall ska tas
fram avseende arrangerandet av breddläger för ungdom/junior.
Ordföranden
Under slutet av september arrangerades ett välordnat senior-SM i Varberg. Utvärdering för
SM skickades ut och vi fick ett gott gensvar på drygt 100 svarande. SMTF har även fått
besked från länsstyrelsen om att det nya regelverket kommer att godkännas. Starttid är inte
beslutat än men kommer att klargöras under hösten. Efter nominering av SB&K under
sommaren så deltog ordföranden på Nordic International Leadership Education, som är en
utbildning som arrangeras av RF som riktar sig till internationella ansvar och uppdrag. Under
SM-helgen hade styrelsen ett efterlängtat fysiskt möte för första gången på några år, och
diskuterade tillsammans svensk thaiboxnings framtid och vägen dit.
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