Svenska Kroppskulturförbundet
Konkurrensverket har utrett om en så kallad lojalitetsbestämmelse som tillämpats
av Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF) skulle kunna vara konkurrensbegränsande gentemot andra arrangörer av bodybuilding- och fitnesstävlingar.

Svenska Kroppskulturförbundet (SKKF)
tillämpade en bestämmelse som hindrade
dess medlemmar från att delta i ickesanktionerade tävlingar. Regeln innebar att
medlemmar kunde dömas till böter eller
avstängning om de tävlade eller på annat
sätt deltog i tävlingar som inte var sanktionerade av SKKF eller International Body
Building Federation (IFBB). Idrottare som
deltog i en icke-sanktionerad tävling
behövde också testa sig för dopning, på
egen bekostnad, innan de tilläts tävla i
SKKF-evenemang igen.
Den klagande, BMR Sports Nutrition AB,
hävdade att lojalitetsklausulen begränsar
konkurrensen eftersom den förhindrar
andra arrangörer att effektivt konkurrera
med SKKF och dess medlemsföreningar.
Enligt SKKF var regeln nödvändig för att
se till att dess medlemmar är fria från
dopning.
SKKF fungerar i praktiken som det
officiella förbundet för bodybuilding och
fitnessport i Sverige och är medlem i IFBB.
SKKF arrangerar SM i bodybuilding,
fitnessport etc. BMR arrangerar bodybuilding- och fitnesstävlingar som inte
sanktioneras av SKKF eller IFBB.

I samband med utredningen förklarade
SKKF att idrottare, tränare, funktionärer
och domare inte längre riskerar avstängning eller böter för deltagande i ickesanktionerade tävlingar. Kravet kvarstår
dock att de måste göra ett dopingtest, på
egen bekostnad, innan de tillåts tävla
vidare i SKKF-evenemang igen.
Föreningen informerade sina medlemmar och klubbar om dessa förändringar via sitt nyhetsbrev och sin webbplats.
Under dessa omständigheter beslutade
Konkurrensverket att avskriva ärendet.
Konkurrensverkets beslut att inte utreda
saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet – med eller
utan SKKF:s förklaring – stred mot
konkurrensreglerna.

Dnr 590/2013 (Konkurrensverkets beslut)
Se även dnr 709/2009 och 166/2013
(Konkurrensverkets beslut som rör Svenska
Bilsportsförbundet)
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Vill du veta mer om vilka regler som gäller?
Läs mer på Konkurrensverkets webbplats:
www.konkurrensverket.se

