Rapport från Utbildningssamordnarnas träff vid VM i Herning 24-28 september -09.
Utbildningskommittén med Elsy Skoglund, Mats Vennberg, Peter Fredriksson och Kent Sjödin hade träff
med de utbildningssamordnare som jobbar hårt för att utbilda och utveckla brottningen i landet.
Utbildningssamordnarna Örjan Eliasson, Margareta Jansson, Tore Stennek, Börje Eriksson, Leif Myhrer,
Jalle Kindmark och Kjell Nilsson. Dessutom var Kenneth Eklundh med för att administrera träffen.
Utbildning och Utbildningssamordnarna träffade förbundsstyrelsen under fredagen den 25 september då
alla utbytte tankar för att utveckla vår sport. De olika kommittéerna i förbundet informerade om sitt
arbete, men främst pratade vi om framtida samverkan för brottningens bästa.
Under lördagen redovisade samordnarna genomförda utbildningar och framtida utbildningsplaner. Vi har
i dag ett tränarutbildningspaket i 4 steg där steg 4 kan upprepas flera år med olika inriktningar. Viktigt är
att samtliga klubbar i landet har ledare och tränare som genomgått ”Brottning grund” och Plattformen.
Utbildningssamordnarna söker i dag klubbar som vill genomföra ”Brottning grund”. Ordnar klubbarna
beställning av lunchen och ställer klubblokalen till förfogande så fixar samordnarna resten. Vi har i dag
instruktörer till ”Brottning grund” runt om i landet. Vi kommer även att satsa på föreningsutveckling i
klubbarna i framtiden, se kommande inbjudningar.
Under söndagen beslutade vi också att hjälpa klubbarna med förslag på en lämplig introduktionspärm i
klubben. Vi startar med att samla in idéer och förslag på vad denna ska innehålla. Vi har ett första utkast
på innehållsförteckning till en introduktionspärm:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Välkommen till vår klubb
Information om vår klubb
Medlemsavgift
Försäkring
Stadgar i vår klubb
Policy i vår klubb
Organisation

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Svenska brottningsförbundet
”hur går en tävling till”
”hur går en match till”
Information om plattformen
Information om ”brottningsgrund”
Vad förväntas av dig som förälder
Teknikmärket

Här har ni säkert många egna förslag. Skicka då dem till ”Maggan” Jansson magganjansson@bedband.net
eller till undertecknad.
Sport kommer även att lägga ut en skrivning om våra ”nybörjarserier” där vi lovar att samla in goda
exempel.
Under nästa år kommer vi att genomföra ett brottningskonvent i samband med årsmöteshelgen. I
skrivande stund är temat för konventet organisationsutveckling och vi hoppas att många av brottningens
organisationsledare i landet kan vara med och bidra vid konventet.
Tillsammans kan vi utveckla sporten och intresset för densamma i landet!
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