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Idé

Vision/Önskemål

Vår verksamhet vänder sig till alla gamla unga,
tjejer killar, aktiva, föräldrar, tränare och ledare
som har ett intresse av vår brottningssport.

• Ingen brottningsförening ska ha ledarbrist.
• God ekonomi genom många sponsorer.
• Media bevakar våra tävlingar och aktiva varje
vecka i positiva reportage.
• God rekrytering.
• Fulla lag till mästerskapen för tjejer och killar
i alla åldrar.
• Det finns utbildningar för alla som är aktiva
inom svensk brottning.
• Bland värdens bästa nationer på alla mästerskap.
• Fler aktiva, fler ledare och fler klubbar.
• Större kansli med fler anställda.
• En fungerande elitserie.
• Flera internationella tävlingar för ungdomar,
juniorer och seniorer.

Alla dessa har ett grundläggande behov att delta på
tävlingar, träningar, utbildningar samt utveckla sin
fysik, motorik, fostran, glädje och gemenskap efter
sina egna förutsättningar.
För att tillgodose deras grundläggande behov så
behöver vi utbilda ledare och aktiva på alla nivåer
samt skapa en stark organisation som har förmågan
att skapa resurser, så att aktiviteter kan genomföras
för alla intressenter.
Vår idé, vision och våra värderingar skall vara
känd bland alla i brottningssporten.
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Värderingar
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi är en idrott som finns till för alla
Vi tar avstånd från mobbing
Total jämlikhet
Ren idrott
Värna om integration
Socialt engagemang
Alla tävlar utifrån sina villkor
Föredöme när det gäller etik & moral

Idé
Vision
Värderingar

Kommunikation
Elit

Utbildning

Program Sport

Marknad

Administration

Klubb
SDF / Distrikt / Region
Förbund
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Svenska Brottningförbundet
Svenska Brottningsförbundet (SBF) började efter årsmötet 2007 att arbeta strukturerat enligt principen.
Planering → Genomförande → Utvärdering → Förbättring
SBF:s organisation bygger på att engagera fler ledare runtom i landet i olika kommittéer.
Varje styrelseledamot har fått uppgiften att ansvara för en kommitté.

Svenska Brottningsförbundets
styrelse

Elit
kommittén

Utbildning
kommittén

Program
kommittén

Domarförbundet
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Sport
kommittén
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kommittén

Disciplinkommittén

Tävlingssekreterarförbundet

Central Administration
(kansli)

