Svenska Brottningsförbundet

Swedish Wrestling Federation

Fédération Suédoise de Lutte

Lite information från Fristilslandslaget.
Hej, mitt namn är Patrik Magnusson och jag är 48 år gammal och boende i Kumla där jag har
min familj. Brottningen har ståt mig varmt om hjärtat sedan 38 år tillbaka jag var 10 år första
gången jag tog steget in i en brottningslokal i Örebro där jag startade min karriär inom
brottningen. Min karriär har innehållet både framgångar och motgångar men det har alltid
varit lika kul att komma tillbaka till idrotten som jag älskar och ger allt för. De senast fyra åren
har jag varit med och hjälpt Fariborz Besarati med tjejerna och deras satsning mot OS i
London. Ett OS som jag hade förmånen att få uppleva på plats med tre tjejer och Fariborz nu
under sommaren. Ja det var väl lite om mig och vad jag har gjort så nu tar vi lite om vad jag
vill göra med fristilen för killar.
Först och främst vill jag tacka förbundet för förtroendet att ge mig uppdrag som
förbundstränare för fristilssatsningen.
Till min hjälp kommer jag att ha Marcus Axelsson som kommer att hjälpa till vid träningsläger
och tävlingar.
Min syn på denna satsning är att det måste få ta tid, det jag vill lägga fokus på under detta år
är att ha många läger för ungdom, junior och på så sätt få med så många killar som möjligt
på fristilståget. Sedan kommer vi inom fristilsteamet att ta ut ett landslag till alla våra tävlingar
på hemma plan och på så sätt låta killarna känna på hur det är att tävla under Sveriges
färger. Vårt mål är att så många som möjligt skall få chansen att ta på sig landslagsdressen
under detta år då det är en speciell känsla att få representera sitt land.
Vi arbetar också för att behålla kontakten med Finland och det utbyte som man tidigare har
byggt upp för att eventuellt åka till Finland och tävla och träna tillsammans med dem.
Vi tittar just nu på att försöka få till budgeten och det är en tuff budget som vi har framför oss
då SBF har tagit beslutet att inga kostnader ska ligga på klubben då en aktiv blivit kallad till
landslags uppdrag. Detta innebär att vi skall stå för allt så som resor, mat och boende när vi
kallar en brottare till ett läger eller en tävling. Detta är ett steg i rätt riktning att förbundet tar
ansvaret för denna satsning på landslags nivå och så får klubbarna hjälpa till med satsningen
på klubb nivå.
Så nu hoppas jag att vi tillsammans kan jobba vidare med vår Svenska satsning på fristil för
killar genom ett positivt tänkande och öppet klimat mellan oss från landslagsledningen och
klubbarna.
Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig på mail
patrik.magnusson@swedewrestling.se
Om inte så ses vi ute på tävlingarna och kan pratas vid mer där

Med vänlig hälsning
Patrik Magnusson
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