Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Fédération Suédoise de Lutte

Information om Lilla Fyrstads grundomgång killar och tjejer.
Bifogat till detta brev skickas det ut resultatmall, regler, protokoll samt lottning för Lilla Fyrstads både
tjejer och killar. Detta skickas till alla föreningar.
Det var tänkt att alla resultaten skulle kunna skickas in elektroniskt via SBF:s hemsida, tyvärr blev det
inte så, men använd protokollen och mallarna och skicka det till mig.
curt-arne.blom@swedewrestling.se eller faxa in det till kansliet på nr 08-699 63 25, så lägger vi ut det
på hemsidan.
Det har varit en del missuppfattningar angående alliansbildningar, mycket av detta hade kunnat
undvikas om alla hade läst reglerna. Framförallt hade det besparat mig en del arbete. Denna lottning
som är gjord nu är definitiv. Inga fler alliansbildningar kommer att tillåtas.
Alla tävlingsarrangörer är skyldiga att tillse att gällande regelverk följs, precis som på alla andra
tävlingar. Vid tvist skall man som vanligt tillsätta en tävlingsjury som får avgöra. Detta beslut kan
överklagas till SBF, detta skall då vara gjort 24 timmar efter avslutad tävling.
Naturligtvis hoppas jag att tävlingarna sköts oklanderligt precis som de brukar, och att tävlingarna blir
ett positivt inslag för Svensk Brottning.
Till nästa år vill jag gärna ha in utvärderingar av klubbar som har synpunkter på denna tävling. Kan
man göra den annorlunda, förändra/förbättra, eller är den bra som den är. Jag har fått synpunkter på
att en del vill att det skall kunna finnas distriktslag med, Det finns både för och nackdelar med detta.
Främsta nackdelen är att det missgynnar rena klubblag.
För övrigt önskar jag alla arrangörer lycka till med Ert arrangemang, och en god fortsättning på det
nya året.
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