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Till: Samtliga föreningar

Angående sanktionsansökan 2014
Här kommer en beskrivning av hur klubbarna skall fylla i sanktionsansökningarna för år
2014.
Gå in på SBF:s hemsida under program/tävlingsprogram. Där hittar ni en digital
sanktionsansöknings blankett för 2014.
Titta i medföljande preliminära tävlingsprogram för 2014. Om du hittar din tävling i
tävlingsprogrammet, fyll i det datum som står där i sanktionsansökan. Kolla även att
kategorierna stämmer med det preliminära tävlingsprogrammet, och fyll i rätt kategorier i
sanktionsansökan.
Om Er tävling inte finns med i det preliminära tävlingsprogrammet, försök hitta ett lämpligt
datum med avseende på det preliminära tävlingsprogrammet och skriv det i
sanktionsansökan.
Sanktionsansökan skall sedan skickas till SBF för godkännande (tryck på knappen). Sista
datum för detta är den 1:e juni 2012.
Om alla gör så här underlättar det betydligt för mig när jag sedan skall lägga det slutliga
tävlingsprogrammet för 2014.
Tävlingsarrangörer som inte inkommer med sin ansökan i tid, får räkna med att deras tävling
kan bli flyttad till ett ”ledigt” datum.
Till detta brev bifogas preliminärt tävlingsprogram för 2014, samt dokumentet lediga SM och
NM arrangemang för 2012 – 2014.
Svenska Brottningsförbundet har förbundit sig att följa Filas regler, dessutom finns allmänna
tävlingsbestämmelserna som alla arrangörer skall känna till.
Tävlingsarrangörerna har ett stort ansvar när det gäller brottningssporten. Ni är ju en stor del
av ”ansiktet” utåt. Många har förstått detta och gör jättebra arrangemang, men jag tror att vi
kan höja ribban ytterligare…
Det är ju också så att ju bättre tävling man gör, desto fler deltagare brukar det komma nästa
år.
Att arrangera en tävling behöver inte gå till som det ”alltid” har gjort, det finns utrymme för
förändring/förnyelse. Invägning kan t.ex. göras dagen innan, eller tas bort helt som det görs
på vissa nybörjartävlingar. Arrangörerna har ganska stor frihet när det gäller att arrangera
tävlingar.
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Eftersom SBF är huvudman för all tävlingsverksamhet, så måste Ni konfirmera era idéer
med SBF innan Ni så att säga kör igång med ”nya” tävlingskoncept.
Jag tror att sporten behöver förnyelse på alla plan, så kom gärna med nya idéer.
En annan viktig sak är att arrangörerna kontrollerar licensen vid invägningen. Som alla vet
finns det ett visst grundskydd (försäkring) inbakat i licensen, därför är det jätteviktigt att alla
har licens.
Vidare så får man ”bara” arrangera en nationell tävling med max tre olika nationer som
deltager. Blir det fler nationer så betraktas tävlingen som en Fila tävling med allt vad det
innebär.
Detta gäller endast för kategorierna senior och junior.
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