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Information från Programkommittén.
Först av allt vill jag tacka min kommitté som har gjort ett strålande arbete under 2013. Vi har inte haft
så många möten men kommunicerat mycket via mail och telefon. Dessutom brukar vi stråla samman
på någon tävling och diskutera olika saker.
Det har varit ett händelserikt år. Det började inte så bra när IOC hotade med att kasta ut brottningen
från OS. Martinetti fick kliva ned som ordförande i Fila, och en ny tillträdde. Nenad Lalovic från
Serbien tog steget upp och blev vald till ny ordförande i Moskva i maj månad.
Ny ordförande och en fantastisk kampanj av honom och Fila, som enade hela brottningsvärlden
gjorde att brottningen är kvar i OS i alla fall till och med 2024. Uttrycket Wrestling Family myntades.
När man tänker efter så är det fantastiskt vilken respons alla brottningsvänner visade hela världen.
Det var ”protester” och demonstrationer världen över för att få brottningen kvar i OS. T.om lilla
Sverige gjorde en film från Nordiska Mästerskapen i Eslöv med temat Save The Olympic Wrestling.
Jag tänker inte göra någon resumé över hela 2013, bara några korta tillbaka blickar.
Brottningen har fått nya regler, till och med där var Sverige med och påverkade. Nu har regelverket
utkristalliserat och viktklasserna är spikade. Det är olika viktklasser för Grek/Romersk och fristil. Så
fort vi fick det sänt till oss från Fila översatte Djalal det och vi lade ut det på hemsidan. Eventuellt kan
det bli nya viktklasser för juniorer också, men inget är klart än.
När de nya reglerna kom föreslog Sverige till de Nordiska länderna att dessa inte skulle gälla för
knattar/Fy och P/Fä då det skulle bli väldigt korta matcher med regeln 2 x 3 poäng och en femma
skulle generera teknisk överlägsenhet. Alla de Nordiska länderna införde detta. Nu har Fila också
anammat detta och tagit bort den regeln.
Jag vet att Djalal Kakavand lagt ned ett stort arbete med att översätta de nya reglerna,
förhoppningsvis kan det utmynna i ett nytt regelhäfte som då kommer att läggas ut på hemsidan, samt
tryckas upp i en mindre upplaga. Personligen så tror jag att det kommer lite mer ändringar innan och
efter EM som går i vårt grannland Finland 1-6/4.
Lite synd att vi inte har varit med och gett förslag till de nya viktklasserna. Jag ser t.ex. ingen
anledning att ha olika viktklasser i Grek/Romersk brottning och fristil. Jag tycker att viktklasserna är
lite konstiga för kvinnor också. Men det är mina personliga tyckanden.
Tufft blir det för Johan Eurén också nu när man höjt tyngsta viktklassen till 130 kg. Men så är
brottarlivet, antingen får man banta som en galning eller också försöka lägga på ”lite”.
VM i Budapest visade att de nya reglerna kräver betydligt bättre kondition än innan. Jag tror att
många har bytt ut styrkelokalen till löparbanan.
Sofia Mattsson gjorde flera jättebra matcher men räckte inte till riktigt i finalen mot Japanska Yoshida
utan kom hem med en jättefin silvermedalj.

Johan Eurén hade oturen att få möta en dopad Irakier som sedan vann VM, men blev fråntagen sin
guldmedalj när det visade sig att han tagit anabola steroider. Inte lätt att ladda om efter en sådan
match. Men Johan blev femma och bäst bland herrarna. Jättebra jobbat.
Fyrstadsfinalen blev riktigt spännande där IK Sparta vann finalen med 4-3 över ÖIS, samma resultat
som ifjor.
Man kan konstatera att brottningen i Sverige tappar mer och mer. Ungdomsbrottningen har det i stort
sett aldrig varit problem med, men junior och seniorbrottningen tappar. Lagtävlingar som Fyrstads och
liknande har stora problem, och ändå är det sådana tävlingar den breda publiken uppskattar mest.
Goda idéer och uppslag mottages tacksamt.
Ulf Hansson från IK Sparta och som ingår i Programkommittén, har kommit med ett uppslag om att
lägga in alla resultat från alla tävlingar under en flik i Programkommittén. Jag skulle behöva
någon/några som hjälper honom med detta statistik arbete. Jag har sökt folk till detta tidigare, ingen
har hittills nappat.
Jag bifogar ett dokument med de nya viktklasserna och ålderskategorierna för 2014.
Troligtvis åker jag till VätterCupen den 11/1-14, det skall bli intressant att se de nya reglerna och
viktklasserna in action så att säga. Dessutom verkar det vara många anmälda, vilket ju är kul.
Eftersom det är nya viktklasser, så börjar seedningen om. Seedningen till SM kommer att baseras på
de tre återsående GP tävlingarna.
Med detta vill jag önska alla brottarvänner ett Gott Nytt År, och en God Fortsättning.
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