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Nya tränare/ledare utsedda för ungdomslandslaget på herr
sidan
Herrarnas förbundskapten har via dialog med elitkommittén utsett Björn ”Robban”
Robertsson och Kim Holk till att coacha, leda och träna ungdomslandslaget.
Huvudansvaret kommer att ligga på Björn ”Robban” Robertsson.
Presentation av ledarna/tränarna
Björn ”Robban” Robertsson 47 år är i dag tränare för Ballingslövs BK, han har tidigare
tränat BK Ore och Höörs BK. Han har tidigare erfarenheter från ungdomslandslaget
genom att han var assisterade tränare för ungdomslandslaget i början av 2000- talet.
Kim Holk 35 år tränar idag Spartas ungdomar samt andre tränare för Spartas seniorer.
Han har som aktiv representerat BK Björnvid, Malmö Tigers samt Hököpinge. Han har
vunnit SM och NM ett flertal gånger samt deltagit på mästerskap/stora internationella
tävlingar under sin aktiva karriär.
Målsättning
Vi vill arbeta brett och förbereda ungdomarna för större mål längre fram i deras
karriärer. Genom att skapa goda vanor som innebär att de sedan kan ta steget in i
Juniorlandslaget och på sikt även nå seniorlandslaget.
Uttagningskriterier och en aktivitetsplan kommer att publiceras på SBF: hemsida så fort
de har haft möte med FK angående budgetfördelning.
För att vi ska kunna leva upp till den målsättningen vi har med ungdomarna, samtidigt
som vi har en begränsad budget. Vill vi härmed meddela att de flesta läger kommer att
bli tvungna att bekostas av föreningarna. Vi hoppas att ni har förståelse för detta,
samtidigt som vi lovar att göra det bästa av situationen.
Har ni frågor eller synpunkter, hör gärna av er.
Björn ”Robban” Robertsson
Kim Holk

070 716 26 69 bjorn.robertsson@swedewrestling.se
072 157 80 60 kim.holk@swedewrestling.se
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