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Rapport från Lilla Mälarcupen i Västerås, samt kommitté möte.
Jag åkte upp till Västerås i fredagskväll tillsammans fyra domare från Skåne. Som alltid i
brottningsvärlden är det ju samåkning som gäller. Men aldrig mer att jag åker fem personer i
en bil så långt. Jag var/är helt fördärvar i min dåliga rygg…
Men vad gör man inte för sporten som man älskar. Jag var inte någon officiell representant
på Lilla Mälarcupen, utan jag skulle träffa mina medarbetare i min kommitté. Djalal
Kakavand, Per Stenberg och Kristina Edsberg. Tyvärr kunde inte Kjell Persson medverka.
Det blir aldrig riktigt optimalt att ha möte när det är tävling, för alla har arbetsuppgifter under
tävlingsdagarna. Men jag, Djalal och Pelle hade ett möte på fredagskvällen under c:a två
timmar, då vi diskuterade brottningsregler och förslaget som vi skall skicka till Fila. Jag har
fått en oerhörd respons från domare, föreningar och andra brottningsintresserade på förslag
på nya regler. Många väldigt bra, andra mindre bra, men intresset har varit stort, och det är
ju jättekul. Svenska Brottningsförbundet kommer att skicka in en del förslag, men det är Fila
som kommer att bestämma om det blir några nya regler och hur de eventuellt kommer att se
ut. Jag tycker att huvudsaken är att Sverige visar Fila att vi vill vara med och staka ut
framtiden för brottningen. Vi måste visa att vi vill vara med och påverka sporten på alla
nivåer. Detta är naturligtvis ett långsiktigt arbete, där man måste vara ihärdig och framförallt
ödmjuk…
Igår under lördagen var jag runt och pratade med så mycket folk att jag är helt förstörd i
halsen. Jag älskar att prata brottning, och framförallt att diskutera med föreningar, ledare.
Tränare, brottare, tävlingssekreterare och alla andra som är intresserade av denna sport.
Jag och Djalal träffade även Mohammad Babulfath under lördagen och fortsatte våra
regeldiskussioner med Förbundstränaren. Man måste föra diskussionen även med aktiva så
att man får deras uppfattning. Det var en mycket bra och givande diskussion.
Ingen har alltid rätt om allting. Inte ens jag, men ju mer kommunikation vi har med varandra
desto lättare är/kommer det att bli att arbeta mot gemensamma mål.
Jag träffade och pratade med människor som jag har/haft ”små” konflikter med via mail, och
jag uppskattar verkligen att föra en dialog med alla och klara ut alla små dispyter. Inget kan
fördärva så mycket som när man blir ”ovänner” och man för ut dessa konflikter i media. Min
åsikt är precis som så många andras att negativa händelser skall man lösa internt, och
positiva skall ut till media så fort det bara går. Vi måste alla vara positiva och sträva mot
samma mål. Klarar vi det så kommer brottningssporten att växa.
Självklart tittade jag även på mycket brottning, och jag tycker att det var mycket bra brottning
på både kill och tjejsidan. Tänk så mycket slit det innebär för alla brottare, innan man kan
åka på en sådan stor tävling som Lilla Mälarcupen. Vilket fantastiskt arbete alla föreningar,
tränare, domare och framförallt brottare lägger ned. Sedan skall vi inte prata om vilket arbete
det innebär att arrangera sådana här stora tävlingar, som dessutom fungerar så bra fastän
det var nästan 750 brottare invägda.

Tyvärr var jag tvungen att åka hem igår kväll, men med det ”nya” TR lottningssystemet kan
man ju följa tävlingen online vilket är mycket positivt. Detta system skall användas på alla SM
tävlingar, så att alla kan följa SM tävlingarna online.
Detta var några ord från mig och från Lilla Mälarcupen. Har Ni funderingar och tankegångar
Som berör mig och min kommitté så hör gärna av Er.
Vinslöv den 4 november 2012
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