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SÖK ARRANGÖRSKAP TILL SVENSKA MÄSTERSKAPEN I ARMBRYTNING  
 
Svensk Armsport inbjuder till ansökningar att medarrangera svenska mästerskapen i 
armbrytning 2020. De senaste åren har SM samlat uppemot 300 tävlande, och genomförs 
sedan 2008 över två dagar. Detta ställer krav på arrangören rörande logistik, boende och 
kringarrangemang, och är något som har stor påverkan på ansökan. 
 
När 
2020 års SM ska genomföras under första eller andra helgen i mars  
med tävlingsdagar fredag-lördag. 
 
Vilka kan söka? 
De klubbar som är anslutna till Svensk Armsport har företräde, även om inte andra 
sökande är helt uteslutet. SM är ett stort arrangemang, och Svensk Armsport 
rekommenderar att klubben har arrangerat någon eller några mindre tävlingar först innan 
man söker SM, även om detta inte är ett absolut krav. 
 
Tävlingens omfattning 
Samtliga klasser enligt den internationella indelningen ska arrangeras. Dessa kan 
förändras av internationella beslut, och en uppdatering av klasserna sker efter detta. 
För närvarande är de permanenta klasserna: 

ÅLDERSKATEGORIER MED VIKTKLASSER: 

SUB-JUNIOR 14–15 – HÖGER & VÄNSTER ARM (Upp till 15år) 
Pojkar: -45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, +70kg 
Flickor: -40kg, 45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 70kg, +70kg 

JUNIOR 18 – HÖGER & VÄNSTER ARM (Upp till 18år) 
Pojkar: -50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, +80kg 
Flickor: -45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, +70kg 

JUNIOR 21 (YOUTH 21) – HÖGER & VÄNSTER ARM (Upp till 21år) 
Män: -55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, +90kg 
Kvinnor: -50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, +70kg 

SENIOR – HÖGER & VÄNSTER ARM 
Män: -55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, 100kg, 110kg, +110kg 
Kvinnor: -50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 80kg, 90kg, +90kg 

MASTER – HÖGER & VÄNSTER ARM (40 år och äldre) 
Män: -70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg 
Kvinnor: -60kg, 70kg, 80kg, +80kg 

GRAND MASTER – HÖGER & VÄNSTER ARM (50 år och äldre) 
Män: -70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg 
Kvinnor: -60kg, 70kg, 80kg, +80kg 

SENIOR GRAND MASTER – HÖGER & VÄNSTER ARM (60 år och äldre) 
Män: -75kg, 90kg, 100kg, +100kg 
Kvinnor: Öppen klass 
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PARA-ARMWRESTLING – HÖGER & VÄNSTER ARM 

Physical Impairment athletes (PID) – SITTANDE BORD 
Män: -55kg, 65kg, 75kg, +75kg 
Kvinnor: -65kg, +65kg 

Physical Impairment athletes with upper limbs impairment (PIDH) – SITTANDE 
BORD 
Män: -80kg, +80kg 
Kvinnor: Öppen klass 

Physical Impairment athletes (PIU) – STÅENDE BORD 
Män: -60kg, 70kg, 80kg, 90kg, +90kg 
Kvinnor: -65kg, +65kg 
Junior-23 – Pojkar: -55kg, +55kg 
Junior-23 – Flickor: -50kg, +50kg 

Physical Impairment athletes with upper limbs impairment (PIUH)- STÅENDE BORD 
Män: -85kg, +85kg 
Kvinnor: Öppen klass 

Visual Impairment athletes (VI) – STÅENDE BORD 
Män: -60kg, 70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg 
Kvinnor: -60kg, 70kg, +70kg 

Hearing Impairment athletes (HI) – STÅENDE BORD 
Män: -60kg, 70kg, 80kg, 90kg, 100kg, +100kg 
Kvinnor: -60kg, 70kg, +70kg 

Samtliga vänsterklasser ska avgöras på den första tävlingsdagen, högerklasserna 
den andra. 

Ekonomiska förutsättningar 

Tävlingsavgiften är satt till 400: - för seniorer och masters, 300: - för juniorer, och 200: - för 
subjuniorer. Svensk Armsport fakturerar deltagande klubbar startavgifterna innan 
invägning. Enligt årsmötesbeslut 2013 tillfaller 33 % av anmälningsavgifterna Svensk 
Armsport, och resterande betalas ut till arrangerande klubb. Den arrangerande klubben 
sköter invägningen, och ansvarar ekonomiskt för samtliga utgifter runt domare, sekretariat 
och priser m.m. Kvalitén på funktionärer och arrangemang säkerställs genom samråd med 
Svensk Armsports styrelse och domarkommitté.  Utöver detta är arrangören är fri att söka 
och sälja sponsorskap för att finansiera övriga utgifter, som t.ex. lokal, ljud, ljus och 
kringarrangemang, dock i samråd med Svensk Armsport.  

Ansökan ska innehålla: 
Arrangörens organisation för tävlingen, projektansvarig inom klubben, vilken 
personal och modell som sköter sekretariat och invägning, tidigare arrangemang, 
kontaktperson för frågor rörande ansökan 
 
Var tävlingen skall hållas, ort och plats. Information om lokalen, tekniska 
förutsättningar. Sidoutrymmen för invägning, ombyte, möten och dylikt.  
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Streaming eller sändning. Sedan flera år har streamingen från SM hållit en hög nivå, och 
är nu en given del av mästerskapet. En kamera-streaming skall finnas från varje bord 
under kvalomgången, och producerad i finalerna. Redogör för leverantör och tekniska 
förutsättningar. 
 
Vilken vecka tävlingen ska hållas. Vilken vecka tävlingen skall hållas.  
Preliminär tid- och körschema för hela mästerskapet 
 
Boende och mat. Information om boendealternativ, serveringsutbud före, under och efter 
tävlingen. Eventuella paketeringslösningar. Planerad avslutningsfest. Ungefärlig 
kostnadsnivå. 
 
Logistik: Information om resemöjligheter till och från tävlingsorten. Om boendealternativ 
inte finns inom gångavstånd från tävlingsarenan, transportmöjligheter däremellan. 
 
Budget: Ansökan ska innehålla en uppskattad budget med en realistisk bedömning av de 
kostnader och möjliga intäkter, och som den lokala arrangören ansvarar för. 
 
Ansökan ska vara inne: 
Sista ansökningsdag för SM 2020 är den 31 maj 2019.  
 
Avtal som reglerar detaljfrågor kommer att tecknas mellan Svensk Armsport och den 
arrangör som väljs utifrån ansökan. 
 
Frågor om ansökningsunderlaget besvaras av Anders Axklo,  
Svensk Armsports ordförande, på telefon: 0702 - 49 93 73 
 
Ansökan sänds via e-post till: axklo@svenskarmsport.com  
 
Välkommen med er ansökan! 
 
Anders Axklo 
Ordförande, Svensk Armsport 

tel:+46702499373
mailto:axklo@svenskarmsport.com

