Protokoll GP möte 30/4 2011
1. Curt-Arne Blom öppnade mötet, och hälsade alla välkomna. Ett speciellt välkomnande till
SBF:s representant Lars Malmqvist.
2. ”Konstituering” av GP kommitté, namn och kontaktuppgifter på två stycken
kontaktpersoner från varje klubb.
Följande kontaktpersoner utsågs:
BK Ore: Curt-Arne Blom och Kjell Persson
BK Falkenberg: Lars-Eric Glans och Thomas Glans
Lidköping: Mikael Svensson och Peter Fredriksson
Klippans BK: Sune Arvidsson och Björn Nyström
Huskvarna: Jan Stenvall och Jan Svensson
ÖIS: Återkommer med namnen
SBF: Lars Malmqvist och Tom Nilsson
BeA höll ett uppskattat föredrag om webb sändningar, samt de nya möjligheter som har
öppnat sig genom deras sammanslagning med Qrodo AB. BeA kommer att skicka ut
material om det nya företaget till alla närvarande. Ett stort tack till BeA som tog sig tid att
komma och informera oss.
3. Mål och målsättningar med GP kommittén.
Alla fick säga vad de tyckte. Det skilde sig en del i uppfattningarna men
sammanfattningsvis kan man säga följande:
Höja standarden på GP tävlingarna, samt förbättra det Nordiska samarbetet. Många
använder sina GP tävlingar till att marknadsföra sin egen klubb samt att skapa intresse för
brottningen på lokal nivå. Detta arbete kommer naturligtvis att fortgå. Det var ganska
mycket diskussioner kring detta som sedan ledde in på den s.k. Treårs planen. Denna
punkten slogs ihop med punkt 6 tävlingskalendern.
4. Tre års planen.
I korthet går treårs planen till på att det satsas extra mycket på en GP tävling på våren och
en på hösten. Detta skall sedan gå runt under en treårs period så att alla GP arrangörer får
en så kallad ”Golden” tävling under denna tiden. Det beslutades att tillskriva SBF om detta,
för att få en samverkan och förståelse för detta från Förbundshåll. Denna extra satsningen
på två GP tävlingar per år kan innehålla följande:
1. Alltid ett Svenskt landslag som kommer till tävlingen.
2. Webb sänt med samarbete med marknadskommittén i SBF för att kunna hitta sponsorer
för sändningen.
3. Tävlingen anordnas i anslutning med träningsläger med utländska landslag, företrädesvis
Nordiska. Även landskamper dagen före tävlingen kan vara aktuella. De aktuella
landslagen skall naturligtvis sedan ställa upp i tävlingen.

Om denna satsningen skall bli bra måste det till en samordning med tävlingskalendern. Se
nedan
5. Kommentarer till Jörgen Olssons skrivelse.
Först en kort kommentar till Jörgen Olssons brev angående förra GP mötet. Jag tycker det
är jättebra att en f.d. aktiv numera tränare vill delge oss andra sina synpunkter. Många
kloka ord. Även om jag inte delar hans uppfattning i en del saker, så uppskattar jag att han
har tagit sig tid att skriva brevet. Det var ju lite det GP mötet var till för. Att skapa debatt,
få folk att tänka till, samt att utveckla tävlingsverksamheten i Sverige. Speciellt då GP
tävlingarna. Jag önskar att fler hade tankar och idéer om Svensk brottning och vad som
krävs, för att den skall överleva. Alla instämde i detta.
6. Tävlingskalendern
Varje OS år ställer till det i tävlingskalendern, pga. OS uttagningar tidiga EM osv. Det blir
ändringar på många tävlingar, även också GP tävlingarna. För att underlätta
tävlingsplaneringen togs ett förslag upp om att ändra datum för GP tävlingarna samt SM
tävlingarna. Förslaget är följande:
1. Flytta en GP tävling från hösten till våren. Detta innebär då att man kan senarelägga den
första GP tävlingen på hösten, så att den inte kommer så nära VM.
2. Fyra GP tävlingar på våren utspridda från mitten på januari till slutet på april.
3. Börja med USM i mars sedan JSM och stora SM i början på maj eller mitten på maj
månad.
Detta skulle då kunna innebära att GP tävlingarna blir uttagningstävlingar för EM
uttagningen. Vidare skulle SM kunna bli uttagning för VM. Brottningssäsongen kommer
naturligtvis också att förlängas på detta sätt, till gagn för de elitsatsande.
Det beslutades att även detta förslaget skulle tillskrivas SBF.
7. Föredragande av Elitkommittén och deras syn på GP tävlingarna och dess status.
Lars M föredrog lite om Elitkommittèns syn på GP tävlingarna och dess status. Åsikterna
gick lite isär, bl.a. ville han inte att det skulle komma ett landslag till GP tävlingarna, utan
alla skulle åka på klubbarnas bekostnad. Ganska mycket diskuterande.
8. Föredragande av Lidköpings skrivelse angående GP tävlingarna.
Peter drog lite om olika Round Robin system som skulle kunna innebära fler matcher på en
GP tävling. Inga beslut togs, men det är i princip upp till varje arrangör att prova nya saker.
9. Övriga frågor.
Beslutades att seedning skall förekomma på alla GP tävlingar. Fyra stycken skall seedas.
Arrangörsklubbens tävlingsledare tar ut lämpliga personer att utföra seedningen. Det kan
vara t.ex. tränare tävlingssekreterare eller andra som befinns vara lämpliga.
Mycket diskussioner om tjejernas deltagande på GP tävlingarna. Det beslutades att det är
upp till varje GP arrangör om de skall ha tjejer med. Men skall de vara med så skall alla
viktklasserna representeras.
10. Mötets avslutande.
Curt-Arne Blom tackade alla deltagarna och avslutade ett mycket givande möte som
varade från klockan 1200 till klockan 1515. Ett stort tack också till ÖIS för lån av lokal samt
kaffe.
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