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Månad: november 2022 

Månadsrapport nummer: 8 

 

Under senaste månaden har respektive ansvarsgrupp arbetat med följande: 

Disciplin- och antidopinggruppen 
Gruppen har utrett några av de frågor som styrelsen haft avseende styrelsens ansvar och 
uppdrag. 
 
Domargruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Idrottsfysiologiska gruppen 
Gruppen kommer delta på SB&K:s elitidrottskonferens med två deltagare. Innehållet på 
konferensen går i linje med gruppens verksamhetsområden på flera punkter, bland annat 
idrottsfysiologi och idrottspsykologi. Gruppen ser även vinster i utbytet med andra 
förbundsrepresentanter, föreläsare samt SB&K. 
 
Jämställdhet, demokrati och mångfaldsgruppen (JDoM) 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Kommunikationsgruppen 
Gruppen har inte meddelat styrelsen någon grupprapport och styrelsen har därför inte kunnat 
godkänna gruppens eventuella beslut än.  
 
Landslags- och elitgruppen 
Senior-NM i Finland resulterade i nio guldmedaljer och fyra silvermedaljer. Junior-NM 
resulterade i två guldmedaljer och många nya erfarenheter. Jämfört med övriga Norden står 
sig Sverige väl på seniorsidan men har mer att ta igen på juniorsidan. Landslagsläger för 
seniorerna planeras i början på nästa år. Arbetet med nya uttagningskriterier fortlöper och 
kommer ge ökad transparens kring uttagningarna och vad man som atlet själv kan påverka för 
att öka möjligheten att få en plats i landslaget. De bygger även bort risken för godtycklighet i 
urvalen och minskar risken för både favorisering och motsatsen. 
 
Mästerskapsgruppen 
Ett första möte med Tranås Muaythai har genomförts inför junior-SM 2023.  
 
Sanktionsgruppen 
Rutinmässigt sanktionsarbete. 
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OS-gruppen 
Dialog förs med SOK gällande European Games 2023 där SOK anmäler deltagare som vi 
nominerar. Finns även dialog med Olympiska Akademin gällande projektet kring 
huvudskador. Bägge dessa sker i viss mån genom andra arbeten från Landslags- och 
elitgruppen och Idrottsfysiologiska gruppen. 
 
Utbildningsgruppen 
Gruppen planerar fyra utbildningar nästa år och planerar att söka efter arrangörer inom kort så 
att medlemmar kan planera och söka utbildning i god tid. Gruppen har även haft dialog med 
SB&K om deras rörelsesatsning för rörelsehindrade och hur SMTF kan implementera det.    
 
Ungdoms- och juniorgruppen 
Gruppen har fått in två stycken ansökningar om att arrangera breddläger och som kommer att 
behandlas under november. Information om utbildningar för arbete med barn & ungdomar via 
RF/Sisu har även gjorts klart för att publiceras på SMTF:s hemsida. 
 
Ordföranden 
Nordiska mästerskapen för seniorer respektive juniorer har genomförts och de nordiska 
länderna ser positivt på att detta vilande mästerskap har återupptagits. De nordiska respektive 
muaythaiförbunden har det senaste halvåret utvecklat sitt samarbete och fortsätter så att göra. 
I linje med detta samt även för att skapa fler tillfällen för våra svenska atleter att möta 
utvecklande motstånd, så har ett arbete mellan länderna (inklusive Litauen) påbörjats att se 
över förutsättningarna för en turnering där nordiska och baltiska länder deltar. 
 


