SVENSKA BROTTNINGSFÖRBUNDET
Swedish Wrestling Federation
Utbildningskommittén´ s SDF - besök.
Utbildningskommittén i SBF har nu kommit så långt i sina SDF - besök att vi är beredda att göra en första
summering.
Vi har besökt Småland, Södermanland, Östergötland, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten. (Alltså drygt 1/3 av våra distrikt.)
För tillfället är Halland inplanerat till den 13 nov. Sedan för vi disk. om tid och plats med några till.
Upplägget är följande
1.
2.
3.
4.

Klubbar och distrikt berättar om verksamheten.
Vi berättar om vår utbildningsverksamhet.
SISU Idrottsutbildarna berättar hur de kan hjälpa till.
Vår syn på hur man kan utveckla klubb och distrikt.

Allmänt kan vi notera följande
 Uppslutningen av klubbarna har varit ca 80 %
 Alla distrikt har varit på plats.
 Våra besök är mycket uppskattade av klubbarna och distrikten.
o Alla uttrycker hur bra det är att vi kommer ut och informerar.
o De tycker att de får mycket ”matnyttigt” av oss.
o Det blir ”spinn - off” effekter, då vi planerat in utbildningar.

Vi får en mycket bra bild av hur det ser ut i brottarsverige.
o Klubbar och distrikt berättar hur de har det hos dem.
o Alla är mycket duktiga och fyller i enkäterna.
o Alla är bekymrade över det minskade antalet licensierade brottare, alla uttrycker att
det är svårt att behålla brottarna upp i junior och senioråldern.
Vi planerar att göra någon form av sammanställning av läget i brottarsverige som vi kan presentera i vår.
Vi tror dock inte att vi hinner med samtliga distrikt före årsmötet.
Skövde den 10 oktober 2011.

Utbildningskommittén
Ingela Andersson, ingela.soderek-andersson@orebro.se , +46 70-53 57 955
Mats Vennberg, mats.vennberg@sisu.vstm.rf.se , 070-577 73 64
Peter Fredriksson, las.peter@hotmail.com . 70-535 0945
Kent Sjödin, ksjodin@telia.com , 073-371 36 29 (Kontaktperson med avseende på SDF - träffar.)
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