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SBF:s styrelse hade styrelsemöte i helgen i Malmö. Samtidigt passade vi naturligtvis på att titta på
Fyrstadsfinalen som IK Sparta arrangerade. Ett mycket bra arrangemang, men framförallt var det
mycket bra brottning. Ett stort tack till alla deltagande lag som bjöd på mycket underhållande
brottning.
Angående Lilla Fyrstads så är lottningen ute på hemsidan. Tyvärr har en del föreningar missat lite
angående de nya reglerna. Man får göra olika allianser med max tre olika föreningar inom samma
distrikt. Namnet på laget skall vara föreningarnas namn. Det kommer at bli några namnändringar i
befintlig lottning, när jag får in alla namnen på föreningarna.
Styrelsen beslutade att göra ett avsteg från namnet på en förening som skall deltaga i Lilla Fyrstads.
Det är så att det finns en förening i Stockholm som har träning och tävlingsverksamhet för alla
föreningar i Stockholm. Denna förening har tagit fram träningsoveraller med mera med namnet Team
Stockholm, därför beslutade styrelsen att deras lag får heta Team Stockholm i Lilla Fyrstads.
Däremot får de naturligtvis bara använda brottare från tre olika föreningar i Lilla Fyrstads precis som
alla andra.
När det gäller Fyrstads överlag så får jag höra många förslag på andra sätt att genomföra denna
anrika tävling. Som förening kan man skriva till mig eller styrelsen och komma med konkreta förslag
till ändringar, eller så kan man skriva en motion till årsmötet där alla föreningar får säga sin mening
om förslaget/en. Sista datum för motioner är den 31/12. OBS alla motioner skall skickas i original till
SBF.
Förbundschefen Christer Persson och jag har varit i Husum/Örnsköldsvik för att prata med
kommunen där om ett landslagsläger i sommar. Det är Thom Svensson i Husum som har varit
upphovsman tillsammans med kommunen om detta läger. Lägret kommer att läggas på Ulvön c:a två
landmil ut i havet. Det kommer att vara den 8/7 till den 13/7 samt avslutas med en gala med
brottningsmatcher med mera den 14/7. Christer blev intervjuad i lokalradion och där utmanade han
Modo:s hockeyklubb i beach volleyboll. Vi får se om de antar utmaningen.
Eftersom det kommer att vara Sveriges tredje största regatta samtidigt med lägret, vilket innebär att
mycket människor kommer dit, så kommer SBF att försöka engagera folk i olika idrottsgrenar mot
brottarna. Detta kommer att vara ett inbjudningsläger för både herr och dam landslagen, samt att
SBF kommer att bjuda in andra toppbrottare från andra länder.
Jag och Christer blev mycket väl mottagna av Lars Söderlind och Janne som arbetar för Örnsköldviks
kommun. Det är otroligt så positiva de var till brottningen. De har ansökt om och fått beviljat en hel
del pengar till detta projektet. SBF hoppas mycket på detta, men framförallt att Sverige får se sina
världsstjärnor på hemmaplan.
Christer och jag besökte också turistdirektör Johan Hermansson och Event manager Per-Olov
Bergqvist i fredags när vi ändå var i Malmö. Jag har varit i kontakt med dem innan angående VM
2015. Som alla vet blev detta VM inställt. Jag och Christer ville reda ut allting om VM 2015, och
dessutom prata om framtiden.
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Både Johan och Per-Olov är positivt inställda till att anordna ett VM i brottning senare. Dvs. tidigast
2017. SBF:s styrelse är positiva till att försöka få ett VM till Sverige mellan åren 2017 – 2019. Men
eftersom det är en jättestor och jätteviktig fråga så kommer SBF att lyfta frågan på årsmötet för att
lyssna av brottare Sverige. Om det är övervägande positivt till ett brottnings VM på årsmötet så
kommer SBF naturligtvis köra igång med detta projektet så fort som möjligt.
Jag har tidigare ”annonserat” här efter folk som kan hjälpa till med historik/ informationsgrupperna
som jag har tänkt dra igång nästa år. Intresset har än så länge varit ganska svalt, men jag hoppas att
jag får in några som är intresserade att ingå i dessa grupperna.
Däremot har jag fått in andra förslag om små arbetsgrupper som arbetar för Svensk Brottning. Bl.a
har det kommit in förslag om att bilda arbetsgrupper på Facebook.
Om det är någon som har idéer eller förslag som berör min kommitté så hör gärna av er.
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