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Uttagningskriterier för GR/WW landslagen för U23-EM i Bukarest 
13–19 mars, EM i Zagreb, Kroatien 17–23 april 
 
 
Grundparameterar för uttagningar till EM / U23-EM 2023: 
Brottaren bör bedömas bedriva en seriös elitsatsning med en tydlig planering och 
tydliga målsättningar.  

Brottaren ska också bedömas ha internationell slagkraft samt deltaga på 
landslagssamlingar och tävlingar i landslagets regi. Blir inte en brottare kallad på 
tävlingar eller läger finns alltid möjligheten för brottaren att ta kontakt med 
förbundstränaren alternativt landslagschefen för att medverka på egen bekostnad. 
2023 är huvudmålet VM i Belgrad i september där fem platser till OS står på spel. Det 
innebär att OS-viktklasser kommer prioriteras redan under EM. 

Planering för GR/WW-landslagen fram till EM kommer publiceras inom kort. Även 
övriga landslags kriterier och 
planeringar kommer publiceras längre fram. 

 
SBF:s uttagning för EM och U23-EM 2023 kommer baseras på följande aktiviteter samt 
lägerdagar och prestationer under 2022. 
Obligatoriskt att deltaga i korrekt viktklass. 
Aspirerar en brottare på en viktklass som inte finns med på SM/Vättercupen ombedes 
föreningen/brottaren kontakta landslagschef Zakarias Tallroth via mail. Dock måste man 
deltaga på tävlingarna oavsett om viktklassen finns med eller inte för att vara aktuell för 
mästerskap. 

Undantag kan göras med en giltig anledning, där man innan tävlingsstart får den 
godkänd av SBF:s landslagschef. Med undantag menas; sjukdom, skada eller extra 
ordinära familjehändelser. Vid sjukdom krävs sjukintyg.  
 
Brottare kan också efter SM få klartecken för mästerskap om man är självskriven 
medaljkandidat för mästerskapet och man är ohotat bäst i Sverige i sin viktklass. 
 

EM WW / U23-EM WW: 
SM i Skövde, 3-4 februari 
Klippan Lady Open, 17-19 februari 
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U23-EM GR: 
Vättercupen GP, Huskvarna 14 januari 
SM i Skövde, 3-4 februari 
EM GR 
SM i Skövde, 3-4 februari 
Thor masters, Danmark, 24-25 mars 
 

Zakarias Tallroth, Landslagschef  
zakarias.tallroth@brottning.rf.se  

Leonard Östlund, Vikarierande landslagschef under hösten 2022 
leonard.ostllund@brottning.rf.se 
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