
Motion till Svenska Budo & Kampsportsförbundets årsmöte den 17 mars 2018 angående 
tillägg till Svenska Budo & Kampsportsförbundets stadgar 10 kap Etiska normer 4 §

Bakgrund
Inom idrotten existerar i vissa sammanhang aktiviteter som ligger utanför det rent idrotts-
liga där individer som är nykomlingar eller kommer in i ett nytt sammanhang får uppdrag 
eller ska genomgå en viss behandling. Dessa aktiviteter eller riter som ofta är starkt befästa 
av någon form av tradition brukar benämnas nollning, inkilning eller invigning. Då det i 
skrifter som behandlar detta fenomen inom idrotten oftast benämns som inkilning kommer 
vi använda detta begrepp (se gärna RFs studie Inkilning inom idrottsrörelsen). Inkilning 
kan ta sig olika uttryck allt från mildare former av lekar till ren pennalism med fysisk och 
psykisk kränkning som inslag. Inkilning är en aktivitet som individen själv har mycket 
svårt att välja bort på grund av att de som regel oftast sker under inträdet till ett nytt obe-
kant sammanhang där den sociala motståndskraften är svag och grupptrycket hårt. Starka 
traditioner är också en faktor som bidrar till att skapa en tvångssituation för individen. In-
kilningsaktiviteter är sammanfattningsvis något som individen har svårt att välja bort även 
i de fall valet sägs vara fritt.

Inom Brasiliansk jiu-jitsu existerar en starkt traditionsbunden inkilningsrit i samband med 
gradering då ett nytt bälte delas ut. Den nygraderade personen skall då gå mellan två led 
samtidigt som klubbkamraterna i leden piskar denne med sina bälten. Detta så kallade gat-
lopp kan ta sig varierande uttryck från lättare piskningar till regelrätt misshandel där den 
piskade bär röda och blåa märken över rygg, rumpa och ben som sitter kvar flera dagar. De 
senaste åren har fler och fler klubbar valt att sluta med gatlopp vid graderingar men både 
internationellt och i Sverige finns det många klubbar som fortsätter, ofta med argumentet 
att det är tradition och tillhör idrotten och graderingen.    

Enligt jurist på RF accepteras inom idrotten generellt skeenden som i andra sammanhang 
inte tillåts enligt lag. Till exempel kan rallyförare köra fort och utan att bry sig om medtra-
fikanter, ishockeyspelare kan skjuta hårda skott och tackla varandra medan kampsportare 
kan slå, sparka, kasta och greppa varandra på sätt som normalt inte accepteras i vårt sam-
hälle eftersom allt detta sker under ordnade former samt regleras i vårt regelverk. Denna 
acceptans försvinner enligt RFs jurist direkt så fort som vi utför handlingar som inte ingår 
i regelverket, och även inom regelverket kan det tolkas som ett stadgebrott enligt nedan 
ifall handlingen kan anses ”förråande eller nedsättande”. Som exempel därvid kan nämnas 
ett uppmärksammat fall inom ungdomsfotbollen där en ledare som straff för dåligt spel lätt 
delar av laget stå på led medan övriga sköt hårda frisparkar mot dem.

Vi anser att inkilningsaktiviteter likt de som i vissa fall sker vid gradering i Brasiliansk 
jiu-jitsu och eventuella dylika aktiviteter överskridit gränsen för vad som kan anses vara 
acceptabla beteenden.Vi har vänt oss i en skrivelse till Svenska Brasiliansk Jiu-Jitsu 
Förbundet för att be dem klargöra sin ståndpunkt i frågan, men då detta UFs stadgar i sin 
tur hänvisar till SBoKs stadgar så anser vi att det är en central fråga i vårt förbund. Vi kan 
heller inte utesluta att detta problem förekommer, eller kan komma att förekomma, inom 
andra idrotter som tillhör SBoK.



Förslag
Då dessa aktiviteter fortgår trots att de tydligt ligger utanför ramen vad som är acceptabelt 
enligt idrottens värdegrund bör ett tillägg i stadgarna göras med avsikt att förtydliga och 
reglera bort denna typ av aktiviteter inom förbundets verksamhet.

I förbundets stadgar 10 kap Etiska normer 4 § kan vi bland annat läsa följande: 

4.2  Instruktör och ledare ska vara föredömen inom sin idrott och lära eleverna ett 
 sportsligt uppträdande såväl inom som utom träningslokalen.

4.4  Instruktör och utövare får inte: 
 1.  Träna av UF ej godtagbara tekniker eller använda otillåtna redskap. 
 2.  Använda förråande eller nedsättande metoder eller tekniker. 

 5.  Uppträda på ett sådant sätt att UF:s anseende och goda rykten skadas.

Vi yrkar därför:
• att årsmötet beslutar om ett tillägg till stadgarna 10 kap Etiska normer enligt nedan:

 4.4  Instruktör och utövare får inte:
 6.  Uppmuntra, eller själv utöva, pennalism och inkilningsriter eller andra uttryck  
  som inte kan anses förenligt med svensk idrotts värderingar.

• att årsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en policy för att inom våra  
 idrotter  motverka inkilningsriter och pennalism  

Undertecknas

Kampsportsföreningen Växjö Titans (SB&Knr 1261)
Poseidon Jiu Jitsu Academy (SB&Knr 1805)
Team Leites Stockholm IF (SB&Knr 1888)
Hudik BJJ IF (SB&Knr 2318) 
MMA Varberg Idrottsförening (SB&Knr 1944) 
Idrottsklubben Studenterna i Umeå (SB&Knr 1468)


