Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Vad en förening kan förvänta sig av en representant från SBF vid SM,
landskamper och övriga tävlingar.
Styrelsen utser en representant att representera vid utvalda tävlingar.
Representanten skall:
Tillhandahålla arrangörskontrakt och vara arrangerande klubb behjälplig med diverse
frågeställningar som kan uppkomma. Dessutom se till att kontraktet skrivs under, men
framförallt att det följs. Detta gäller för alla SM-tävlingar, (Fyrstads) och landskamper. Inga
arrangörskontrakt behövs för ”vanliga” tävlingar, som SBF normalt inte är inblandade i.
Ringa (Maila) tävlingsarrangör och meddela att man kommer att representera vid deras
tävling, i god tid innan tävlingen.
Vara på plats vid invägning, för att sedan tillsammans med utvalda personer seeda brottarna,
enligt gängse praxis. Dokument om detta finns på hemsida. Seedningen sker naturligtvis i
samförstånd med tävlingsledningen.
Om tävlingsarrangör vill att man skall hålla ett litet öppningstal eller hjälpa till med
prisutdelning så skall man naturligtvis göra detta.
Efter tävlingen skall man skriva en tävlingsrapport, samt skicka den till SBF:s webbmaster
tillsammans med prislistan. Detta skall göras helst samma dag, men om man inte har en
laptop och/eller har långt att köra går det i nödfall nästa dag. Prislistan kan man alltid be
arrangören skicka till webbmastern direkt efter avslutad tävling. OBS! Detta är viktigt då
information är en färskvara, och bör komma ut så fort som möjligt.
Det är bra om man kan få en plats vid sekretariatet så att man syns. Vidare bör man gå runt
och ”mingla” med de olika föreningarna, och svara på deras eventuella frågor.
Eftersom det kostar SBF en del pengar att skicka representanter till olika tävlingar, så vill
SBF att deras representanter blir behandlade som alla andra funktionärer. Dvs. blir andra
funktionärer bjudna på mat och dryck, så bör naturligtvis även SBF:s representant bli det.
Likaså så bör SBF:s representant bli erbjuden en bra plats att åse tävlingen ifrån.
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