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Styrelsen jobbar hårt för att Vi ska få en bra grund att stå på inför en positiv framtid.
Vi jobbar för att alla klubbar ska använda sig av idrottOnline innan 2012 års utgång, samt att
klubbarna vaccinerar sig.
Vi kommer under hösten att genomföra 3 tränarträffar på olika platser i Sverige, där Vi bl.a. kommer
att gå igenom utvecklingstrappan och kravanalyserna.
Vi kommer att införa tränarlicenser för de som jobbar med våra aktiva. Det kommer att finnas 3 olika
typer av licens (mer information kommer att skickas ut till klubbarna).
Tävlingsprogrammet är i stort sett klart för 2013 och 2014, dock saknas arrangör för fristils SM 2014 .
Det finns en del förändringar i programmet, så se till så att Ni håller er uppdaterade.
GP-klubbarna har haft möte och nu hoppas vi att deltagandet på alla GP-tävlingar blir större än förra
året. En del av dessa tävlingar kan komma att fungera som uttagningstävlingar till EM.
Vi har beslutat att låta USM och senior SM byta plats 2013. Detta innebär att senior SM kommer
att gå i Kiruna 12 – 14 april 2013. USM kommer att arrangeras i Luleå 22 – 24 februari 2013.
Vi har några spännande månader att se fram emot just nu, bl.a. alla mästerskap för ungdomar och
juniorer samt höjdpunkten OS i London.
Christer Persson är SBF:s representant under OS i London.
Våra aktiva som ska till OS har tuffa dagar just nu, vi håller tummarna för att allt går bra.
Vi hoppas att Ni trots semestertider håller ett öga på hemsidan där Vi försöker uppdatera Er på vad
som händer inom SBF.
Vi kommer inom en snar framtid att börja rekrytera en Förbundschef, annonsen ligger nu ute.
Vi i styrelsen vill önska er alla en riktigt bra sommar.

Kiruna 2012-06-27

Lars-Ola Särkimukka
Ordförande SBF

lars-ola.sarkimukka@swedewrestling.se

Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte
Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM
www.swedewrestling.se
Tel 08-699 63 23 Fax 08-699 63 25 Pg 560 56-5 Org nr 802000-4571

