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BROTTNING I OS……….igen ??
Det Internationella Brottningsförbundet, FILA, och dess t.f. Ordförande
Nenad Lalovich från Serbien tillkännagav under EM i Georgien att FILA kommer att hålla en
EXTRA Congress för att välja en ny ordinarie styresle.
Detta kommer att ske i Moskva 17-18 maj i år.
Eftersom detta kommer att bli en extra kostnad för alla världens brottarnationer så kommer
FILA, det Ryska Brottningsförbundet samt det Ryska Sportministeriet att stå för alla lokala
kostander, nationerna står endast för sina egna resor.
Vid ett separat möte mellan Svenska Brottningsförbundets Ordförande Lars-Ola Särkimukka,
dess Förbundschef Christer Persson och Lalovich så diskuterades om några av de förslag
som ”ligger i potten” inför extra kongressen och i brottningens svar till IOK på mötet i St.
Petersburg i slutet av maj månad. IOK kommer sedan i september att fatta ett slutligt beslut
om brottningens vara eller icke vara i de Olympiska Spelen.
Dessa förslag diskuterades ingående;
6 viktklasser för alla tre kategorier, Dam, Herr Fristil och Herr Grek-Rom, mot senaste OS
4+7+7, förslaget ger lika många aktiva totalt, men mycket bättre könsfördelning, dessutom
med max 16 brottare per viktklass för att direkt ha kvartsfinaler.
Bort mer regelmässig parterr i Herrarnas Grek-Rom. Stil; hitta bättra alternativ.
Inga fler ”lottningar” genom bollar eller påsar, brottarna ska avgöra på mattan.
Den passiva handledsbrottningen ska bort.
Bilda kommittéer, en för aktiva, en för tränare, så det blir klara och raka linjer till FILA:s
styrelse.
Svensk Brottning ser efter mötet med mycket mer positiva ögon på brottningens framtid i OS
samt oerhört mycket mer positivt i samarbetet med det Internationella förbundet, FILA.
I planerna finns att Sverige ska söka ett VM-arrangemang inom de närmaste åren, mest av
allt vill Sverige arrangera VM året för OS 2020.
Christer Persson
Förbundschef
christer.persson@swedewrestling.se
PS! Vill ni att vi ska skicka våra pressmeddelanden till en annan mailadress hos er, tala om vilken.
Om ni inte vill ha våra pressmeddelanden, meddela även detta till oss
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Den Svenska delegationen på EM i Georgien.
Svenske domaren Djalal Kakavand, Förbundschefen Christer Persson och SBF:s
Ordförande Lars-Ola Särkimukka flankerar Nenad Lalovic.
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