Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation

Fristilssatsning
Bakgrund
Det har framkommit önskemål bland tränare och klubbar om en satsning på
fristilsbrottning för herrar. Det finns även en önskan från Svenska olympiska
kommittén (SOK) att Svenska brottningsförbundet (SBF) bör starta en långsiktig
satsning på ytterligare en olympisk gren.
Syfte
• Att bredda brottningssporten genom en satsning på ytterligare en olympisk
gren (fristil herr).
Mål
•
•
•

Att rekrytera ungdomar/juniorer som har färdigheter och är beredd att
genomföra en målmedveten satsning på fristilsbrottning.
Att föreningar anordnar fristilstävlingar höst och vår.
Att representera med våra ungdomar/juniorer på tävlingar nationellt och
internationellt.

Nuläget
• SBF har utsett en ansvarig tränare/kapten för den tilltänkta satsningen som
kommer att lyda under elitkommittén.
• En budget för fristilen herr är under bearbetning.
• Arboga brottningsgymnasiet har blivit tilldelad av Riksidrottsförbundet (RF) 6
nya platser avsatt för fristil herr.
• En projektplan för satsningen är framtagen och ska bearbetas ytterligare.
Nyläget
• Färdigställa projektplanen.
• Framtagning av verksamhetsplan.
• Framtagning av aktivitetsplan.
• Tränarmöte i samband med fristils SM.
Uppmaning/utmaning
SBF vill ”uppmana” ledare/tränare och klubbar att vara behjälpliga i denna satsning,
detta är inte genomförbart av enbart en kapten eller elitkommittén. För att detta ska
lyckas och bli en del av Svensk brottning så måste alla hjälpa till. Det behövs fler
tävlingar, finns det aktiva som vill brottas fristil så är det viktigt att klubbarna kan ge
dem den möjligheten.
En stor ”utmaning” som Svensk brottning står inför är att vi tillsammans kan få
fristilen för herrar att etablera sig som en naturlig gren och att vi i framtiden kan
skörda framgångar internationellt, som vi idag gör på de etablerade grenarna för
dam & herr.
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