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Verksamhetsplan Svenska muaythaiförbundet 2023 
 

Styrelsen SMTF uppdrag enligt SMTF stadgar 1§: 

Svenska muaythaiförbundet har till uppgift att organisera, administrera och främja idrotten 

muaythai, också benämnt thaiboxning, i Sverige. 

 

 

Under året planeras en större insats på digitalisering och att bygga en utbildningsportal på 

hemsidan med egna och redan befintliga utbildningar, samt bygga en digital plattform som 

kan användas för ranking, matchkort, söka boxare och tävlingar. Syftet med digitaliseringen 

är att skapa förutsättningar för säker utövning av muaythai genom lättillgänglig utbildning 

och information för alla medlemmar, samt att underlätta för tävlanden och arrangörer att 

skapa bra och säkra tävlingstillfällen.  

 

Flera barn- och ungdomsläger planeras utifrån de två inriktningarna muaythailäger (bredd) 

och tävlingsläger, i syfte att öka antalet utövare bland barn och ungdomar samt motivera ökat 

idrottande i unga åldrar. Ett utbildningspaket för barn- och ungdomsledare planeras att tas 

fram och göras tillgängligt på SMTF hemsida. 

 

Under året kommer nya utbildningar tas fram i form av fysiska ledarutbildningar samt även 

digitala utbildningar. Större fokus kommer läggas på att skapa utbildningspaket med redan 

etablerade utbildningar från RF/Sisu för att skapa synergieffekter och använda oss av redan 

befintligt material. Syftet är att göra utbildning och kunskap lättillgängligt för medlemmarna, 

och på så sätt höja standarden generellt på svensk muaythai. Flera domarutbildningar planeras 

under året med god geografisk spridning.  

 

Det medicinska arbetet kommer primärt fokusera på uppdatering av matchläkarkontrollen, 

samt tillsammans med SB&K ta fram en certifiering av matchläkare. Ett framtagande av 

hjärnskadepreventionsprogram kommer att påbörjas, samt en inventering av vilka skador som 

förekommer i muaythai. Syftet med det medicinska arbetet är att öka den medicinska 

säkerheten för både elit och motionär. 

 

Landslagen planerar för deltagande på senior-VM i vår, junior-VM i höst och European 

Games i sommar. Det internationella förbundet IFMA är fortfarande under planering av 

mästerskap för 2023 och SMTF planerar att delta under fler internationella mästerskap om 

och när möjligheten ges. Arbetet med att ta fram en ny kravprofil för muaythai fortlöper och 

med det även nya och bättre förutsättningar för landslagsatleter. Samarbetet med SOK 

kommer fortlöpa i berörda delar. Det svenska juniorlandslaget behöver mer matcherfarenhet 

för att kunna konkurrera på internationella mästerskap, och utöver internationella mästerskap 

kommer fokus läggas på att juniorlandslaget får matcherfarenhet generellt. Flera turneringar i 

IFMA-klass planeras för både seniorer, U23 och juniorer, i syfte att få fler matchtillfällen och 

skapa bättre förutsättningar för internationella tävlingar.  

 

Det internationella arbetet kommer fortlöpa där målet är att Sverige ska bli en starkare nation 

i internationell muaythai genom att synas och aktivt arbeta enligt RF internationella riktlinjer. 

Samarbetet med våra grannländer kommer fortsätta då vi har många beröringspunkter och 

delar flera utmaningar. 
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Styrelsen planerar att fortsätta sitt långsiktiga arbete med hållbar och genomtänkt verksamhet 

som på sikt bygger ett starkare förbund och skapar förutsättningar för idrotten muaythai att 

växa och bli ett vedertaget alternativ till andra idrotter. Samarbetet med SB&K planeras att 

öka för att nyttja redan etablerade resurser samt skapa synergieffekter. Styrelsen SMTF har 

tagit fram ett årshjul för att kunna ge medlemmarna en bättre överblick av årets verksamhet. 
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