Stockholm 2017-05-08

Kriterier landslag 2017
För alla landslag gäller den här i början skrivna texten. Därefter kommer kriterier för varje specifikt
landslag.
En helhetsbedömning sker utifrån nämnda aktiviteter. I bedömningen finns självklart en viss hänsyn för
uppkomna sjukdomar/skador.
Det kommer inte alltid tas ut brottare i alla viktklasser till landslagsuppdrag och mästerskap.
I mån av plats är även icke kallade brottare välkomna att anmäla sig till landslagslägren under året.
Målet är att alla kallelser ska komma minst 30 dagar före planerat läger/tävling.
För att få delta i SBF:s landslagsverksamhet så krävs att den aktive undertecknat Brottaravtalet med SBF.
Den finns på SBF:s hemsida, läs igenom, underteckna och lämna till ansvarig landslagstränare eller direkt
till SBF:s kansli.
Vid deltagande i landslag skall den av SBF erhållna/lånade utrustningen användas vid alla tävlingar samt
på ev. lagbilder, porträttbilder, pressträffar och liknande.
Kv-landslaget (justerat 5/5 2017)
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (Vättercupen, Cup Klippan, Falkenberg, ÖIS GP,
SM, Klippan Lady Open, Kolov Petrov Bulgarien, Dormagen Tyskland, NM, Poland Open, Grand Prix of
Spain)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på
•
Deltagande och genomförande av träningsläger
•
Landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på aktivitetsplanen (ex Lady Open
och lägret i Helsingborg 15-17/3, samt 5-8/6 Läger Hennef, Tyskland, Kv och U23, 17-20/7 Läger Madrid,
Spanien, Kv och U23, 3-6/8 Läger i Sverige, Kv och U23).
Förbundskapten. Sara Eriksson Dikanda
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Kv U23-landslaget (justerat 5/5 2017)
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (Vättercupen, Cup Klippan, Falkenberg, ÖIS GP,
SM, Klippan Lady Open, Dormagen Tyskland, NM, Poland Open, Mälarcupen)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på
•
Deltagande och genomförande av träningsläger
•
Landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på aktivitetsplanen. (ex Lady Open
och lägret i Helsingborg 15-17/3, samt 5-8/6 Läger Hennef, Tyskland, Kv och U23, 17-20/7 Läger Madrid,
Spanien, Kv och U23, 3-6/8 Läger i Sverige, Kv och U23). )
Förbundskapten Sara Eriksson Dikanda
KvJ-landslaget
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (Vättercupen, Cup Klippan, Falkenberg, ÖIS GP,
SM, JSM, Int tävling Bukarest Rumänien, Soft Touch Open)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på
•
Deltagande och genomförande av träningsläger
•
Landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på aktivitetsplanen (ex Lady Open
och lägret i Helsingborg 15-17 mars)
Förbundskapten Ola Sjögren
KvU-landslaget
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (Lady Open, USM, Soft Touch Open, Rusu Open,
Dormagen Tyskland, Öresundsträffen och Mälarcupen)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på, varav minst 1 internationell (Lady Open,
Rusu Open, Dormagen Tyskland)
•
Deltagande och genomförande av landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på
aktivitetsplanen. (ex Lady Open och Medaljlägret)
•
”Olika” landslag kommer tas ut till Dormagen och Nordiska mästerskapen då de ligger helgerna
efter varandra utifrån resultat på Lady Open, USM och Soft Touch.
•
Det är bra om brottarna deltar på så många av våra svenska tävlingar som möjligt för att få
mycket matcher.
Förbundskapten Sofia Cederqvist
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Senior Herr GR & U23 GR
•
Uttagning till U23-EM och EM har gjorts efter tidigare tävlingar under säsongen 2016-17.
Svenska GP-tävlingar, Haparanda Cup, Paris Open GP och SM
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar som finns i planeringen på hemsidan, nationella
(speciellt GP) och internationella tävlingar
•
Deltagande och genomförande av träningsläger som SBF anordnar.
I mån av plats är även icke kallade brottare välkomna att anmäla sig till landslagsläger under året
•
För att tillhöra de svenskt landslaget skall man bedriva en seriös satsning och ha mål med det
man gör på träning och tävling
•
Vi vill jobba med en bred trupp där flera känner sig delaktiga i satsningen, skapa konkurrens om
platserna
Förbundskapten Zigmunds Jansons
Junior Herr GR
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (Svenska GP-tävlingar, SM, JSM, Friedenfeld, Soft
Touch, Rusu Open, NM)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på, varav minst 1 internationell
•
Deltagande och genomförande av landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på
aktivitetsplanen
Förbundskapten Jalmar Sjöberg
Ungdom Herr GR
•
Ett flertal aktiviteter är listade och utlagda i aktivitetskalendern, där står vad som är uttagning
och vad som är observation. Observation kan vara annat än resultat, ex. 2 brottare är jämna och vinner
mot varandra växelvis relativt lika, då kan ett varsitt mästerskap vara aktuellt och vinnaren på SM väljer.
Detta om de övriga aktiviteterna och beteenden att önska efterföljs givetvis.
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar (USM, Soft Touch, Rusu Open, NM, Memisevic
Cup)
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på, varav minst 1 internationell
•
Deltagande och genomförande av landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på
aktivitetsplanen.
Förbundskapten Jan-Olov Öhlén
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Fristil Herr U, J, U23 och S
•
Ett flertal aktiviteter är listade och utlagda i aktivitetskalendern för U, J, U23 och S. Mycket
viktigt att deltagande sker på de nationella tävlingarna inkl. resp. SM inför kommande internationella
tävlingar och mästerskap
•
Vi kommer att delta på vissa internationella tävlingar som inte är UWW-tävlingar, vilket innebär
möjlighet för ännu icke svenska medborgare att kunna delta även internationellt
•
Deltagande på utvalda observationstävlingar
•
Flertalet tävlingar ska vara i den vikt man satsar på, varav minst 1 internationell
•
Deltagande och genomförande av landslagets anordnade läger samt läger som är uppskrivna på
aktivitetsplanen.
•
Under året kommer vissa breddläger att arrangeras, för de som vill satsa på fristil är det mycket
väsentligt att delta på dessa läger
Förbundskaptener Murray Shore & Mehdi Farokhian

Christer Persson

Jonas Lagerkvist

Peter Carlson

Förbundschef

Sportchef

SBF:s styrelse/Landslagsansvarig

Svenska Brottningsförbundet

Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm

Swedish Wrestling Federation

Telefon: +46 8 699 63 23

Idrottens Hus

E-post: info@swedewrestling.se

Box 11016, SE-100 61 Stockholm

www.swedewrestling.se

