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Medföljande detta informationsbrev finns de nya reglerna till senior Fyrstads och låneblankett för lån
av brottare till Fyrstads.
Anmälan till Fyrstads skall göras på medsänd anmälningsblankett eller under fliken Program - Senior
Fyrstads 2013 - ”Internetanmälan finns att fylla i här”. Ansökan skall vara inskickad senast den 15:e
augusti. Grupperna sätts ihop efter anmälda lag och resultat efter fjorårets tävling.
Jag har varit hos Skånes Brottningsförbund och diskuterat reglerna för Skåneserien, som startar den
10:e september. 3 x 3 minuters brottning, 15 poängs skillnad för t.ö är några nyheter för Skåneserien.
Dessutom kommer man inte att använda sig av att en brottare vinner om han slår två treor eller en
femma, detta kommer bara att räknas som poäng. Förhoppningsvis har Fila besinnat sig till hösten
och själv konstaterat att den regeln kanske inte är så lyckad. Men man vet ju aldrig…?
Min personliga åsikt om de nya reglerna är bl.a. att domarna får väldigt mycket makt, historien har
lärt oss att det inte är så bra. Det är ju faktiskt brottarna som skall avgöra matcherna, och inte
domarna. Men sista ordet om reglerna och dess tillämpning är säkert inte sagt än…
Folksam har beslutat att lägga ned sin licenshantering (register och hemsida) från 2014. Detta
innebär att SBF måste hitta en ny ”leverantör” av denna tjänst. Jag och Janne Kårström arbetar med
detta. Det innebär inte per automatik att vi ”måste” byta försäkringsbolag men vi jobbar på olika
alternativ. Mer om detta kommer i slutet av augusti.
Sommaren är ju som bekant de stora mästerskapens tid. UEM gick förra helgen och tjejerna
lyckades ta två bronsmedaljer genom Nellie Brink och Alexandra Sandahl. Mycket starkt jobbat!
Killarna hade inte marginalerna på sin sida, och kom hem utan medaljer, men en erfarenhet rikare.
Tysklands GP gick i helgen och det var en hit för det Svenska herrlandslaget med fem medaljer, ett
guld och fem brons.
JEM är på gång och vi får hoppas på fler framgångar för de Svenska killarna och tjejerna.
Sedan lurar domedagen för brottning om hörnet. I början av september avgörs det i Buenos Aires om
brottningen får vara kvar i OS.
Därefter kan man väl säga att sommaren avslutas med VM i Budapest 16-22 september. Då har
precis den Svenska brottningssäsongen kommit igång. Det hade suttit fint med några medaljer på
VM, och att brottningen får vara kvar i OS.
Ha en fortsatt trevlig sommar
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