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Stockholm 2018-02-18 

 

Proposition Huvudskador 

 

Bakgrund 

Efter en incident där en utövare med huvudskada från sparring tillåtits tävla och då 

ådragit sig ytterligare allvarlig skada under tävlingen efter knockout, beslutade 

Förbundsstyrelsen vid FS-5 2017 att ta fram ett regelverk som utvidgar kraven på 

karantän efter knockout. Detta till att även innefatta händelser som sker på träning, samt 

fastställa vilka skyldigheter som ansvarig tränare och förening har gentemot förbundet 

gällande information om dessa avstängningar. 

 

Nuläge 

I nuläget finns det inga regler kring vilka åtgärder som ska vidtas då huvudskador 

uppkommer på träning. Förbundsstyrelsen gick den 8 september 2017 ut med en 

rekommendation till samtliga föreningar inom förbundet kring avstängning från tävling 

och sparring efter huvudskador som uppkommit på träning. Därefter har synpunkter och 

feedback inkommit till Förbundsstyrelsen, och vi vill nu göra en reviderad version av 

denna rekommendation till en regel som omfattar alla föreningar anslutna till SB&K. 

 

Den reviderade versionen återfinns på nästa sida, Regler för träning version 2. 

 

 

Förbundsstyrelsens propositionsförslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman 

• att göra Regler för träning version 2 tvingande för samtliga föreningar anslutna till 
SB&K 

 

 

  



 

 

 

 

Regler för träning version 2 

 

Om knockout sker på träning ska följande åtgärder vidtas: 

• Skadan ska anmälas till Folksam 

• Den skadade ska sättas i karantän från sparring och tävling 
 

Ansvarig för att så sker är i första hand ansvarig tränare som varit närvarande vid skadans 

inträffande, i andra hand föreningens styrelse. Om ingen ansvarig tränare eller medlem i 

styrelsen varit på plats vid skadetillfället men får information om skadan i efterhand ska 

samma åtgärder vidtas skyndsamt. 

 

Karantänstid 

De avstängningstider som ska gälla för en utövare som blivit knockad utgår ifrån de 

regler som gäller för knockout vid tävling för aktuell idrott.  

Karantänen ska omfatta all form av tävling och träning med kontakt mot huvudet såsom 

sparring. Ansvarig för att karantänen verkställs och följs är föreningens styrelse. 

 

Påföljder 

Om det kommer till SB&K:s kännedom att tränare eller förening underlåtit att följa 

ovanstående kommer ärendet skickas till Disciplinnämnden, som beslutar om påföljd för 

den som är ansvarig. 

 

 


