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Programkommitté möte på Vättercupen 2013 01 05
Programkommittén passade på att ha ett möte i samband med årets första GP tävling
Vättercupen. Djalal var där som domarechef och Kristina Edsberg som lottare. Jag Per
Stenberg och Kjell Persson åkte upp med en bil från Vinslöv.
Måste säga att det är skönt att brottningssäsongen börjat igen, efter julledigheten. Jag
pratade en del med Kristina vid sekretariatet, om tävlingssekreterarefrågor som kommit upp
sedan vi träffades sist.
Djalal, Per, Kjell och jag hade sedan ett möte där vi bl.a. diskuterade regler för Nordiska
Mästerskapet som går i Eslöv 11 - 12 maj. Det är första gången som ett Nordiskt Mästerskap
skall arrangeras både som lagtävling och individuell tävling. Därför har jag skrivit regler för
lagtävlingen som sedan skall skickas till de deltagande lagen, så att alla är överens om
reglerna innan tävlingen går igång. Jag har fått till en liten mix av Fila:s regler och våra egna
Fyrstadsregler.
Vidare diskuterade vi Fila delegatens rättigheter och skyldigheter. Det är en Filadelegat från
Rumänien som skall övervaka tävlingen.
Naturligtvis gick jag runt och ”minglade” lite bland brottarfolket och träffade SBF:s
representant för dagen Ingela Andersson, som var lika glad som vanligt.
Jag träffade även några från GP kommittén. 2013 är ju året då SBF skall höja statusen på
GP tävlingar genom att ett landslag deltager på GP tävlingarna. Ett landslag på våren och ett
på hösten. Intentionen är också att det skall bli som Brottare Sverige har framfört som
önskemål länge, nämligen fler landslagsläger i Sverige så att även de duktiga brottarna vi har
strax under elitnivå kan utvecklas.
Förhoppningsvis kan detta höja intresset för brottningen. Men det hade varit bra om vi
samtidigt kunde öka det Nordiska samarbetet, så att det kommit flera Nordiska landslag till
samma GP tävling. Samt naturligtvis att man kan ha ett träningsläger ihop med de Nordiska
länderna efter tävlingen.
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