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Information från Programkommittén.
Nu är den ”nya” programkommittén bildad, I medföljande dokument, ”verksamhetsplan för
Programkommittén” hittar ni vilka som ingår, och vad vi skall syssla med. Självfallet står det under
hemsidan under Programfliken också.
Vi har blivit ganska många, nio stycken med mig, detta innebär att vi kommer att arbeta lite
annorlunda mot vad vi har gjort innan. Dessa nio kommer att delas i mindre grupper som arbetar med
olika saker. Fördelen med detta är kortare beslutsvägar, mindre kostnader, och förhoppningsvis
effektivare arbetssätt. Naturligtvis kommer vi att rapportera till varandra, mestadels via telefon och
mail.
På sista styrelsemötet som SBF hade, godkände styrelsen IK Spartas motion angående nytt
arrangörskoncept för senior Fyrstads. Detta innebär att det blir samma finallag i år som det var ifjor.
Detta är nödvändigt för att komma i fas med det nya konceptet. Så allaredan nu vill jag ha in
ansökningar från de lagen som vill arrangera A-Fyrstads den 7:e december i år. Ansökan skall
innehålla ett koncept för hur man tänker arrangera finalen, SBF tar beslut vem som får
arrangemanget tilldelat sig. Prissumman till vinnande lag har ökats till 25000 kr.
Ettorna i B-poolerna (grundomgång) går upp till A-Fyrstads nästa år. 3:an och 4:an i A-gruppen
(finalen) åker ned till B-gruppen nästa år. Detta innebär naturligtvis att 1:an och 2:an i A-gruppen blir
kvar till året efter.
Reglerna håller på att omarbetas, i stora drag är tankegångarna att allianser kan bara gå upp till Bpoolen, samt att man får låna max två brottare. Dessutom är det bara tillåtet att använda sig av max
två förstärkningsbrottare, som då naturligtvis skall följa Filas regler för utländska övergångar. Detta är
än så länge bara förslag. SBF tar beslut senare i juni. Finns det synpunkter på senior Fyrstads, så
kom in med förslag snarast.
Tävlingsprogrammet för 2015 är klart, enligt inkomna sanktioner. Var vänliga och kontrollera Er
tävling, med avseende på tävlingsdatum och kategorier. De som inte har skickat in sin
sanktionsansökan, kan inte garanteras ”sitt” datum efter det preliminära tävlingsprogrammet.
Blankett för lediga SM arrangemang fram till 2015 skickas med detta brev. Först till kvarn…
Domarna har fullt upp med de nya reglerna. Det är mycket diskussioner om detta jorden runt. Många
har synpunkter.
En sak som de flesta verkar ha glömt bort är hur ungdomsbrottningen skall implementeras i detta nya
regelverk. Jag med flera har länge ansett att det är tokigt att sjuåringar har samma regler som
seniorer i en OS final.
Med det nya regelverket och poängbedömning, är det naturligtvis alldeles nödvändigt med en
differentiering av reglerna till de olika åldersgrupperna.
Vi kan inte använda oss av ett regelverk, som säger att matchen är slut efter 7 poängs skillnad. Detta
befrämjar definitivt inte offensiv ungdomsbrottning.

Jag och domarna i Programkommittén kommer att arbeta med denna frågeställning under
sommaren, för att förhoppningsvis ha ”nya” ungdomsregler färdiga innan den Svenska säsongen
börjar.
Egentligen borde man gå ihop de Nordiska länderna om ungdomsregler som gynnar just våra
ungdomar. Till exempel anser jag att poängskillnaden för att vinna en match skall vara någonstans i
intervallet 12-15 poängs skillnad. Varför stoppa våra ungdomar att slå kast. Dessutom borde man
minska matchtiden för de yngsta till kanske 2 x 2 minuter. Men det finns mycket annat man kan
fundera på.
Troligtvis kommer jag att göra som ifjor med senior reglerna att jag under domare kurserna låter
domarna komma in med förslag på nya ungdomsregler, sedan gör jag en utvärdering och sätter ihop
bra ungdomsregler efter detta.
Men naturligtvis vill jag ha Era synpunkter också precis som jag fick ifjor med Fila reglerna. Så
skrynkla pannan och kom in med förslag till mig eller min kommitté.
Om det blir olika regler för olika åldersgrupper, kommer detta att bli en stor utmaning för våra
domare, att hålla isär reglerna. Det hade varit lättare om det styrts upp från Fila.
Jag och min kommitté önskar Er alla en trevlig sommar!
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