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Klippans Brottarklubb tillsammans med Svenska Brottningsförbundet inbjuder härmed alla svenska 
klubbar till U17-SM i Klippans Idrottshall den 18-19 mars 2023. 
Mästerskapet kommer att avgöras på två dagar med ett upplägg som innebär att respektive viktklass 
väger in, brottas grundomgångar och finaler under en och samma dag.  
De killar som vill dubblera i både grek och fristil måste väga in båda dagarna. 
 

• Tävlingsplats Klippans Idrottshall:   Ängelholmsgatan 4, 264 33 Klippan.                                                     
Latitud 56, 132114;  Longitud 13, 135938. Hallen ligger c:a 600 m från järnvägsstationen. 
Viktklasserna kommer att fördelas jämnt över lördag och söndag.  
 

• Lördag 18 mars tävlar:  WW  40, 43, 46, 49 ,53, 57 kg 
                                          GR    45, 48, 51, 55, 60, 65 kg 
                             FS     71, 80, 92, 110 kg 
 

• Söndag 19 mars tävlar:  WW  61, 65, 69, 73 kg 
                GR    71, 80, 92, 110  kg 

FS     45, 48, 51, 55, 60, 65 kg 
 

• Invägning och medicinkontroll: I träningshallen mellan 08,00-09,00 på tävlingsdagen, killar som 
tävlar i både grek och fristil måste väga in båda dagarna. 
Giltig licens skall uppvisa vid invägningen. 
Bastu finns tillgänglig från fredag 18,00 och under resten av helgen. 
 

• Tävlingstider:  Lördag 10,00-15,00 grundomgångar. Finalpass cirka 16,00-18,00. 
                          Söndag 10,00-13,30 grundomgångar. Finalpass cirka 14,30-16,00. 
 

• Anmälan: Avgiften är 600 kr per deltagare och betalas via bankgiro 796-1402 i samband med 
anmälan till  klippansbk@gmail.com   Märk betalningen med U17-SM samt föreningens namn. 
Medtag kvitto på betalningen. 
Sista anmälningsdagen är tisdagen 7 mars. Efteranmälan kan ske fram till fredagen 17 mars kl:12,00, 
kostnad 1000 kr. Avanmälan efter den 15 mars återbetalas ej.   
 

• Logi:  Vi rekommenderar Scandic Hotell i Helsingborg c:a 20 minuter bil färd till Klippan och 
Spångens Gästgiveri i Ljungbyhed c:a 15 minuter resväg till Klippan. 
Hotellen erbjuder följande priser under U17-SM. 
                           Scandic    Spången 
Enkelrum           700 kr/rum och natt  695kr/rum  
Dubbelrum         800 kr/rum och natt                        1095 kr/rum 
Trebäddsrum    1000 kr/rum och natt                        1195 kr/rum 
Fyrbäddsrum    1200 kr/rum och natt                        1295 kr/rum      
 
Boka gör du genom att kontakta Scandic direkt på telefon 042-495 20 00 eller Spången på  073-508 01 59.  
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• Transport:  
Hämtning vid Ängelholms flygplats kan ordnas vid behov, mot en mindre avgift.                                                          
Bokning av transport görs i samband med anmälan senast den 7 mars. 
 

• Mat och servering: Lunch kommer att serveras under lördag och söndag i matsalen i idrottshallen till 
en kostnad av 120:-, denna måste också beställas vid anmälan den 7 mars. 

 
• Kontakt:  Alla frågor kring tävlingen besvaras av:  Mikael Pettersson   070-460 24 57 

            Olle Svensson         070-649 38 19  
 

• E-post:    klippansbk@gmail.com 
 

•   Hemsida:  www.klippansbk.se 
 

 
 

 
 

Varmt välkomna till Klippan och U17-SM 2023!! 
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