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Motion till SB&Ks årsstämma 2017 angående inträde av idrotten All Style.
Bakgrund

All Style är ett regelverk som såg dagens ljus 1984. Det har under åren varit underställt olika
underförbund. Inledningsvis var det Karatesektionen men när de lämnade SB&K 2007 tog
Svenska Kung Fu & Wushu förbundet över som sanktionerande organ. Sedan 2015 har det legat
hos Svenska Kickboxningsförbundet. Av okänd anledning har regelverket dragit på sig ovilja från
ledarna för de sistnämnda underförbunden och utvecklingen gör det nu påkallat att regelverket
ska ges autonomi och betraktas som egen idrott.
Årligen deltar 45-60 klubbar i Allstyle Open. Domarkår och funktionärer kommer från ett 10-tal
olika föreningar och varje tävling drar 110-170 tävlande. 2016 arrangerades 204 matcher med
247 deltagare från 49 klubbar från hela landet. Många föreningar tävlar i huvudsak i Allstyle
Open och dessa trycker på för att man ska kunna hålla svenska mästerskap och kunna arrangera
internationellt tävlingsutbyte. All Style är ett robust regelverk och utlandet har visat intresse för
att använda reglerna under olika format.

All Style regelverket
Thabo Motsieloa skrev första versionen av reglerna och har sedan dess reviderat dem ett antal
gånger. Regelverkets ”ägs” i Sverige av SB&K som lämnat in dem till Länsstyrelsen i Örebro.
Anledningen till reglernas uppkomst var att det fanns en väldig massa olika kampstilar med fler
likheter än olikheter och genom att skriva regler som tvingade flertalet till endast smärre
justeringar skulle de kunna tävla mot varandra. (En svensk föregångare till MMA vilket
förteckningen av deltagande klubbar omvittnar) Regelverket har kommit till uttryck under flera
olika format Challenge Cup följt av Master Cup och samt Allstyle Open o Allstyle PRO.

Kontroverser kring Allstyle Open.
Den kritik som anförts om att regelverket skulle vara en privat angelägenhet är osaklig och
osann. SB&K äger dessa och det står vem som helst fritt att sätta ihop tävlingar utifrån
regelverket. Troligtvis är det så att de som ställer sig negativa blandar ihop namnet på tävlingar
Södermalms Shaolin Förening arrangerat med själva regelverket.
Det har i sammanhanget framförts kritik mot att Södermalms Shaolin Förenings Ordförande
Thabo Motsieloa, Kassör Eva Callenbo och tidigare klubbledare Fredrik Halldén och Fredrik
Wagner stått som utförare på hemsidan allstyleopens.se Kritiken senast framförd av
Kickboxningsförbundets ordförande Emma Ankargren saknar grund. Alla som arrangerat
tävling vet att man måste ange till sanktionerande förbund och till tillståndsenheten vem som är
”ansvarig fysisk person”. Att redovisa detta på tävlingens hemsida bör vara i laga ordning.
Utan vidare fördjupning så har det i tidigare konflikter vädrats liknande åsikter från Svenska
Kung fu & Wushu förbundet som i ett läge ville bli av med sanktionsansvaret för att i nästa läge
hävda upphovsrätt till regelverket. (Med stöd av påståendet ville man ta över SB&K’s
huvudmannaskap) Detta påståenden var felaktigt, ja till o med lögnaktigt och har tidigare
bemötts i skrift till SB&K. Det faktum att Tävlingen Allstyle Open fyller 25 i år visar på
oriktigheten i Svenska Kung fu & Wushu förbundets anspråk. Ett förbund som bildats 2007.
Godtycke har präglat hanteringen av regelverket vars tävlingar i många avseenden är större till
antal tävlande än förbunden som det varit underställt. Ursprungligen var systemet tänkt som ett
komplement till befintliga idrotter men utvecklingen med diskriminering av regelverket driver
behovet av att All Style får status som egen idrott.

Vänliga hälsningar
Thabo Motsieloa
Ordförande Södermalms Shaolin Förening

Klubbar som deltog i Allstyle Open 2016
Carlos Kempo Karate I.F.
Dalarnas Muay Thai
NPO Stockholm Kyokushin-Kan karate och kick/thaiboxningsklubb
REI Kampsport Botkyrka
Kitaku Full Contact Kampsportsklubb
Fightclub Freestyle Stockholm IF
Hilti Uppsala
Södermalms Shaolin Förening
Team East Tkd Klubb Kalmar
Pancrase Shootfighting Sällskap
Wasa Kickboxning/TDK Klubb
StockholmsWushu Institut IF
Fagersta Kickboxnings Klubb
Västerås Fight Club
Eskilstuna wing chun
Sandviken Budo & kampsportsklubb
Nova MMA Idrottsförening
Tyresö Fightcenter IF
Rönninge Salem Kampsportsklubb – RSK
Borlänge kampsportförening
Berserk MMA förening
Tyresö Kampsport Klubb
Telge Kampsport klubb

Dynamix Köping
Olympia Kampsportförening
Allstars
Mora muay thai
IF Svea Muay Thai/Kickboxning
Bålsta Dojo IF
IFSilverstadens Kampsportcenter
Song-gye taekwondo
Combat Academy IF Täby
Fight Club Stockholm
Hilti Uppsala
Amar Free Style School idrottsförening
Stockholm Kickboxning
Original Fight Club
United MMA IF
Finnish Sanda Federation
West Coast Kickboxing
Brusc Kung Fu Club
BK Slagskeppet Muay Thai
Nacka Dojo IF
Hikarikai Telge Karateklubb
Tkd föreningen Jeong Shim kwaan
Föreningen Malavé Karate Do
Kenpo-zen-Li-Thai
Tensta Kung fu Akademiklubb
Oyama Karate Kai

