Inbjudan
till 2021 års Svenska Mästerskap i boxning för Ungdomar, Juniorer och Seniorer 9–12 december.
2021 års Svenska Mästerskap arrangeras av NBK Akilles i samarbete med Svenska
Boxningsförbundet. Mästerskapet kommer att hållas i Norrköpings Sporthall.
I samtliga kategorier är det max 16 boxare i varje viktklass. Uppstår en situation där det är fler än 16
anmälda boxare så kommer Head Coach för respektive kategori tillsammans med Sportchef göra en
genomgång av anmälda boxare och ranka boxarna efter 2 kriterier:
* Hur hög tävlingsaktivitet boxarna har haft de senaste 6 månaderna.
* Antal matcher som boxare gått.
Mer info kring eventuella kvalmatcher skickas till berörda boxare och klubbar. SBF har beslutanderätt på
vilka boxare som skall kvala.
Välkomna att anmäla era boxare!
Anmälan: Anmälan sker på http://www.boxingeventservice.com
Anmälan ska ske senast 2/12. Efteranmälan/ändring av viktklass kan ske fram till den 5/12 i mån av plats.
Anmälningsavgift: 300 kr betalas till SBF via Bankgiro: 5723-8651 senast 5/12. Avanmälan för
återbetalning av anmälningsavgift senast 6/12 eller mot läkarintyg. Betalning av anmälningsavgift på plats
innebär dubbel anmälningsavgift.
Plats: Sporthallen Norrköping, Albrektsvägen 21, 603 50 Norrköping
Tävlingsdatum: Torsdag 9/12, Fredag 10/12, Lördag 11/12, Söndag 12/12
Matchstart: Torsdag kl.16.00, Fredag kl.14:00, Lördag kl.12.00 och kl.18.00, Söndag kl.13:00
Matchstart kan komma att påverkas av antalet anmälda, information om så sker lämnas vid ledarmöte.

Plats och tid för invägning och läkarundersökning:
Torsdag (Scandic Nord, Norrköping): kl.08.00 - 11.00
Fredag (Scandic Nord, Norrköping): kl.08.00 - 10.00
Lördag (Scandic Nord, Norrköping): kl. 08.00 - 9.00
Söndag (Scandic Nord, Norrköping): kl. 08.00 - 9.00

Adress till Scandic Nord, Norrköping: Järngatan 17, 602 23 Norrköping Ange bokningskod: BSMB091221
OBS: Vid torsdagens invägning sker fotografering av Boxarna för visuell presentation under match.
Skicka digital version (jpg, png) av er förenings logotyp till patrik@swebox.se om ni vill att denna ska
användas till presentationen. Har vi ej er förenings logga används SBF:s.
Lottning: Torsdag 9/12, klockan 13.00 på Scandic Nord (Järngatan 17, 602 23 Norrköping)
Ledarmöte: Torsdag 9/12 klockan 13.30 på Scandic Nord (Järngatan 17, 602 23 Norrköping)
OBS! På ledarmötet får enbart en ledare per förening deltaga!
Domarmöte: Torsdag 9/12, klockan 13.30 (15.00) på Scandic Nord (Järngatan 17, 602 23 Norrköping)
Förbundsmöte: Fredag 10/12 10.30 på Scandic Nord (Järngatan 17, 602 23 Norrköping)
Boende: Scandic Nord Norrköping: Järngatan 17, 602 23 Norrköping Ange bokningskod: BSMB091221
Kontakt NBK Akilles: Jonas Hjelm, jonas@nbkakilles.se tel:0733–61 33 14, Maria Törnqvist,
maria@nbkakilles.se tel: 0706-66 24 69.
Kontakt Svenska Boxningsförbundet: Förbundskoordinator Patrik Bengtsson patrik@swebox.se tel:073059 95 51 Verksamhetschef Patrick Wheeler patrick.wheeler@swebox.se tel:070-269 17 25.
Regler och förtydliganden:
- Rätt att delta i förbundets mästerskapstävlingar har svensk medborgare samt utländsk medborgare som
sedan minst ett år är stadigvarande bosatt i Sverige.
- Deltagare skall vara medlem i en förening, ansluten till Svenska Boxningsförbundet, och inneha giltig
startbok och tävlingslicens.
- Senior Herr boxas utan huvudskydd varför dessa boxare måste vara A-boxare det vill säga ha gått minst 15
matcher.
Inget byte av erfarenhetsklass görs vid Svenska Mästerskap i seniorklass.
- För att få sekondera vid Svenska Mästerskapen krävs en giltig tränarlicens. Tränare utan giltig tränarlicens
får befinna sig i ringhörna och inom Field of Play men inte gå upp i ringen. Se speciell instruktion om hur du
gör för att förnya eller ansöka om tränarlicens.
- Om boxare har matcher i andra kampsporter med fullkontakt och vill anmäla sig som A-boxare i Herrsenior
ska boxare på begäran kunna styrka dessa matcher för godkännande.

I samarbete med:

