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STORT GRATTIS TILL ALLA FRAMGÅNGAR UNDER ÅRET PÅ SM, EM, VM OCH OS.
SBF har nu anställt en Förbundschef, Christer Persson som tillträdde sin tjänst den 1 nov.
Under sin första månad har han träffat bl.a. SOK och RF, har även så smått börjat sätta sig
in i arbetet på vårt kansli. Så fort han hinner så kommer han att börja sin resa ut till våra
klubbar. Han har fått ta del av alla anteckningar från utbildningskommitténs ”eriksgata” till alla
SDF.
SBF:s WEBB-SHOP kommer att finnas på hemsidan inom kort. Alla brottningsintresserade
ska kunna köpa material under namnet SWE Wrestling. T.ex. T-shirts, ryggsäckar, pikétröjor,
huvtröjor, mobilskal, maskotar, med tryckt eller broderad text.
SBF ska arbeta för att i egen regi skicka ut pressmeddelanden om uttagningar till tävlingar
och andra SBF nyheter, detta skall sedan följas upp med pressmeddelande om resultaten.
Vi håller på och tar fram nya avtal för de aktiva, de aktiva måste godkänna avtalet innan
representation för Sverige kan göras.
Ett nytt tänk med Sponsorer och samarbetspartners har börjat ta form, dessa kommer att
förfinas och justeras för att ”sjösättas” under 2013.
Vi ska arbeta för att skapa ”annorlunda” brottningsarrangemang. Ett planeras i Husum under
sommaren 2013, i den arbetskommittén ingår; Christer Persson, Thom Svensson, Frank
Andersson, Curt-Arne Blom samt lokala representanter.
Frank är med och tar fram en ”spel-app”, som går ut på att man kan möta kända brottare i
matcher.
Vi undersöker möjligheter och förutsättningar för att starta upp en webbaserad ”tidningen
brottning” igen, under namnet SWE WRESTLING.
Vi har besökt EAI Brottning angående planering och utförande av NM 2013.
Vi har besökt Klippan för att diskutera ett BrottningsCentra där, med var även Glenn Öst från
SOK, kommundirektör, politiker och fastighetschef, m.fl. från Klippans kommun.
Vi har uppdaterat Fyrstadsregler och avverkat grundomgången i Fyrstads.
A-Fyrstads kommer att gå i Malmö med IK Sparta som arrangör den 8:e december. Övriga
lag är BK Ore, Varberg Bois samt Örgryte IS. Fr.o.m. nu kommer anmälningsblanketter och
resultat- hanteringen av Fyrstads, ske genom elektroniska blanketter via hemsidan.
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Vi har tagit fram ett informativt dokument om Cela/Fila regler samt förstärkningsbrottare, som
ligger på hemsidan.
Besökt Folksam angående licenshantering. Ett informationsbrev om detta och vilka
ändringar som kommer att ske nästa år, kommer inom kort att läggas ut på hemsidan.
Haft ett möte med GP-kommittén där man bl.a. fastslagit att brottarna skall seedas till alla
GP-tävlingar (se separat dokument på hemsidan). Vidare har GP-kommittén diskuterat
mycket kring regler och att anordna internationella tävlingar. GP-kommittén har fått stor
hjälp av ordförande Rune Pettersson, Klippans BK med hur man planerar och organiserar
Internationella tävlingar. Klippan har stor erfarenhet av detta, då de årligen arrangerar en av
världens största och den bästa internationella tävlingen Klippan Lady Open. Ett resultat av
detta är att minst en GP-klubb funderar på att arrangera sin GP tävling som Fila-tävling,
redan till 2014. Som Vi tidigare har nämnt så önskar Vi större deltagande på GP-tävlingarna.
Dessa tävlingar fungerar som observationstävlingar inför bland annat EM.
Med anledning av Fila Presidenten Martinetti´s uttalande under Fila kongressen på OS att
alla länder skulle åka hem och fundera över reglerna kring Grekisk/Romersk brottning och
återkomma med förslag till Fila. Vi har nu lagt ner mycket arbete som har utmynnat i att nya
regler har testats på Robbans Cup i Lidköping den 10/11. Programkommittén har haft ett
möte på Lilla Mälar-Cupen för att bl.a. diskutera andra de regelförslag som inkommit till
program.
Passa på att boka in ett träningspass med någon av våra OS-deltagare till Er klubb, kolla
med SISU om de kan hjälpa till med del av kostnad.
Tränarträffarna som var planerade att genomföras under hösten är framflyttade till våren, Vi
återkommer med datum och plats.
Vi uppmanar tränarna uti klubbarna att gå våra stegutbildningar eftersom Vi under 2013
kommer att införa tränarlicenser.
Vi vill gärna att fler klubbar ställer upp och anordnar stegutbildningar, kontakta utbildning för
mer information
Glöm inte bort att ”vaccinera” Er klubb.
Vi har fått önskemål om att man vill ha videofilmer digitalt som klubbarna kan ladda ner till en
rimlig kostnad, som innehåller olika kast och grepp, olika träningsmoment, lekar m.m. Man
vill även ha videofilm med nya regler och förklaring med matchsituationer, Vi jobbar för att få
fram sådana filmer.
Elitkommittén kommer att träffa SOK inom en snar framtid för att sätta elitorganisationen.

Vi uppmanar alla klubbar att föra in alla sina medlemmar (aktiva,
stödmedlemmar, hedersmedlemmar m.m.) i Idrottonline. Vårt kommande
bidrag från RF kommer bl.a. att baseras på vårt medlemsantal som vi har
matat in. Vill ni ha hjälp med detta så kan ni kontakta er SISU-konsulent,
de hjälper gärna till.

Styrelsen har varit på Cup Haparanda, ett mycket lyckat arrangemang. Klubbar kan också
delta på denna tävling, i år var Huddinge BK, Enköpings BK, Malmö Tigers Wrestling,
Falköpings BK och Kiruna SK med. Vi ser gärna att fler klubbar deltar nästa år.
Vi kommer att finnas på plats på Fyrstadsfinalen i Malmö den 8 dec.
Styrelsen med alla kommittéer har haft en Kick Off. som gav en framtidstro på Svensk
Brottning…
Alla Nyheter/förändringar läggs löpande in på hemsidan där Ni kan hålla er uppdaterade.
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