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Till: Föreningar och SDF

Information om försäkring och tävlingslicens för nybörjare.
Ber om ursäkt för att det dröjt lite att ge Er föreningar/SDF kompletterande uppgifter om försäkringar
och licens krav på nybörjare.
Eftersom det framkommit en del kritik, har jag velat göra en grundlig undersökning av vad som gäller.
Jag har varit i kontakt med domare, tävlingssekreterare, delar av programkommittén samt ett antal
ledare i olika föreningar i landet. Jag har även varit i kontakt med försäkringsbolaget som handhar
licenserna och gruppförsäkringarna. Slutligen har jag studerat Allmänna tävlingsreglerna, domare
reglerna samt SBF:s stadgar. Kort sagt har jag lagt lite tid för att bena ut vad som egentligen gäller.
För det första finns det inga regler för nybörjartävlingar överhuvudtaget. De sista skrivna reglerna står
att finna i domarhäftet ”Tävlingsregler för Brottning”. Men det finns inte med i den sista utgåvan, utan
det är flera år sedan det stod följande i häftet för domarregler:
Brottningsregler för knattar yngre och flickor yngre (6-8 år)
Inofficiellt finns kategorierna K/y och F/y. De tävlar endast i ej sanktionerade tävlingar, t.ex
vänskapsmatcher mot grannklubbar inom den egna kretsen.
De har samma regler och matchtid som knattar och Flickor/yngre 7-11 år.
Detta är det enda stället som det står beskrivet någonstans överhuvudtaget om ”nybörjartävlingar”
Det finns ingenting om det i Allmänna tävlingsreglerna. I AT står det att alla som tävlar skall ha
licens. Ingenting annat. AT särskiljer inte vad det är för tävlingar.
Jag har undersökt hur dessa nybörjartävlingar går till i de olika distrikten/kretsarna. För det första kan
det skilja sig avsevärt mellan t.ex kretsarna i ett distrikt. Jämför man de olika distrikten så finns det
ännu större skillnader.
Det finns distrikt som har tillåtit att fyraåringar har deltagit i nybörjartävlingar. Övre gränsen för
deltagare varierar, men det är inte ovanligt att man tillåter upp till pojk och F/ä dvs 11 år.
Det finns nybörjartävlingar som har över 100 deltagare. Man använder sig av anmälningsavgift som
är samma som till sanktionerade tävlingar. Domare och tävlingssekreterare används i olika
konstellationer. Ibland används endomare system ibland tredomare system. Ibland använder man sig
av lottare ibland inte.
Mindre distrikt går över gränserna och tillåter brottare från angränsande distrikt att deltaga, ibland är
det ganska långt till angränsande distrikt.
Då undrar man naturligtvis hur det kan ha blivit så här ?
I Sverige finns det 18 stycken specialdistriktsförbund (SDF). De fungerar olika bra. En del fungerar
jättebra, en del mindre bra, och kanske hälften fungerar inte överhuvudtaget. Det finns bara nio
stycken som t.ex har en hemsida.
Från början var det tänkt att SDF:en/kretsarna skulle vara ansvarig för ”vänskapsmatcher mot
grannklubbar inom den egna kretsen/distriktet”. I vissa distrikt och kretsar tas det också ett visst
ansvar, men inte som det var tänkt från början.

Numera finns det nybörjartävlingar som samlar fler deltagare än det gör till sanktionerade tävlingar.
När man pratar med ledare i olika föreningar, så hänger alla upp sig på att det kostar 200 kr för att
lösa en licens. Licensen består av två delar, dels ett tävlingstillstånd som alla måste ha för att tävla,
samt en bas försäkring.
Anledningen till att försäkringen är billig är att alla skall ha råd att ta en försäkring för sina barn. Ingen
skall vara helt oförsäkrad. Men man skall komma ihåg att det bara är en basförsäkring, och att den
inte täcker allt. Därför rekommenderar försäkringsbolaget också föräldrar att teckna en
tilläggsförsäkring för sina barn. Tyvärr har inte alla ekonomi att ta tilläggsförsäkringar till sina barn.
Men att betala 200 kr för ett tävlingstillstånd samt en basförsäkring borde alla kunna klara av.
När man förklarat detta, så kommer nästa argument. Våra brottare tävlar på en gruppförsäkring som
klubben löst. Den gäller för nybörjartävlingar också.
DETTA ÄR FEL. Enligt försäkringsvillkoren gäller den bara för de idrotter som inte har något
licenskrav för att tävla. Brottning har licenskrav för att tävla, alltså gäller inte gruppförsäkringen för
tävlingar. Enligt AT står det så här:

Kapitel III – Representation
1 § Licens
Licensen innebär att brottaren är försäkrad under sin brottningsutövning i enlighet med särskilt
utfärdade försäkringsbestämmelser.
För att få delta i tävling, ska den tävlande vara medlem och licensierad i förening ansluten till SBF.
Ett annat argument är att barnen är försäkrade via skolan. För en del skolor kan detta gälla, men i de
flesta skolor är barnen bara försäkrade under skoltid. Alltså inte under kvällar eller helger.
Avslutningsvis vill jag säga att jag är övertygad om att en tävlingslicens inte på något som helst sätt
kommer att påverka rekryteringen av de yngre till vår sport. Brottningen är fortfarande en av de
absolut billigaste sporterna som finns. Även om föräldrarna får betala 55 öre om dagen för att deras
barn skall få tävla.
Däremot kan jag föreställa mig vad följande rubrik kan åstadkomma för vår sport:
”Oförsäkrad fyraåring allvarligt skadad i nybörjartävling mot en nioåring”.

Fr.om 1/1 2014 gäller att alla som tävlar skall ha licens. Minimiålder för att deltaga på
nybörjartävling är att man skall ha fyllt sex år.
På uppdrag av SBF:s styrelse
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