GP kommitténs synpunkter från mötet den 30/4 2011
På GP kommitténs möte den 30/4 beslutades det att jag skulle tillskriva SBF för att delge er
våra synpunkter på GP tävlingarna och tävlingskalendern.
GP kommittén beslutade att införa den så kallade treårs 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. 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. Dessa två tävlingar skall göras
extra attraktiva med olika medel genom ett nära samarbete med SBF.
Till SBF:s årsmöte bifölls motionen om ”Att man fortsätter föregående styrelses förslag
angående ”höjandet av statusen på GP tävlingar”. Detta innebär följande:
1 Att ett Svenskt landslag alltid representerar vid alla GP tävlingar.
2 För att vara aktuell för landslaget skall landslagsbrottarna ställa upp på minst tre GP
tävlingar per år.
3 Det alltid skall finnas en representant från SBF närvarande på GP tävlingarna.
Tävlingskalendern:
GP kommittén beslutade följande angående tävlingskalendern.
Eftersom OS ställer till det i kalendern vart fjärde år, vill man permantera SM i maj månad
varje år. Detta skulle innebära att man börjar med USM i mars, sedan JSM och slutligen stora
SM i maj månad.
För att anpassa GP tävlingarna till detta ansåg kommittén att man skall flytta en GP tävling
från hösten till våren. Dvs. två GP tävlingar på hösten och fyra på våren. Lämpliga månader
för höst GP är en i slutet på oktober och en i slutet på november.
För våren kan man lägga tävlingarna så att första GP tävlingen börjar vecka tre och sedan med
tre veckors mellanrum framåt. Allt i symbios och harmoni med tävlingskalendern. Dvs. detta
med tre veckors mellanrum är riktmärke.
När det gäller landslagsuttagningar skulle man kunna använda GP tävlingarna som kriterier
för uttagning till EM och sedan utnyttja SM som uttagning till VM.
Allt det här är naturligtvis inte gjort i en handvändning, det är upp till er att bestämma när det
skall träda i kraft. Pga. lokalbokningar och ändringar i befintligt tävlingsprogram kan man

kanske börja genomföra det hösten 2012. Dvs. då kan man gå över till två GP tävlingar, och
sedan köra fyra GP tävlingar våren 2013. För att sedan låta det rulla på.
Eftersom SM redan ligger i maj månad 2012 finns det intresse av GP arrangörer att ändra
datum på sina GP tävlingar redan till våren 2012. Bl.a. vill Falkenberg flytta sin tävling till
den 7:e april. Det är naturligtvis upp till tävlingsarrangörerna att ändra på befintliga tävlingar
för att anpassa sina tävlingar till att SM går i maj månad nästa år.
När det gäller fördelningen av GP tävlingarna, dvs. vilka som skall avverkas på hösten och på
våren är det naturligtvis GP kommittén som bestämmer vilka tävlingar som skall flyttas. Ni
gör ett tävlingsprogram med datum, sedan fyller GP kommittén på med namnen.
Frågor eller funderingar kan ni göra till mig.
Med hopp om ett snabbt svar med när vi kan dra igång det här.
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