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Internationell handlingsplan SBF  

Internationell handlingsplan, Svenska Brottningsförbundet, 2022-  
Definition denna plan rör hela förbundets engagemang på Internationell nivå som 
domare, tävlingssekreterare, aktiva i landslagen, tränare och delegater i internationella 
förbund.  

Bakgrund  
Svensk brottning har alltid haft en omfattande internationell verksamhet genom våra 
landslags deltagande på tävlingar, mästerskap och träningsläger. Våra domare 
representerar också vid nämnda tävlingar och deltar i de internationella kurser som 
krävs. Vi har tidigare haft delegater både i det högsta internationella förbundets styrelse 
samt i olika kommitté både på värdslig, europeiskt och nordiskt håll. SBF är ett förbund 
med begränsade medel, ekonomiskt och personellt, därför planeras och prioriteras 
vissa områden mer än andra. För att se framtiden an med positivitet har detta 
dokument gjorts för att ha som arbetsmaterial för arbetet för framtiden. 

Huvudmålsättning  
Att inom ramen för våra medel och resurser utveckla det svenska deltagandet i 
internationella verksamheter för att stärka den nationella profilen och därigenom på 
sikt gynna Sveriges intressen. I grunden skall alla satsningar på landslagen kvarstå eller 
utvecklas ännu mer beroende på SBF:s resurser. Likaså gällande Domare och 
Tävlingssekreterare, ge de som har rätt förutsättningar möjligheten att satsa på en 
internationell karriär. SBF vill också öka antalet större internationella evenemang till 
Sverige, ge plats för fler kvinnor till internationellt arbete och vi tror att en internationell 
handlingsplan hjälper oss i detta arbete.  

Prioriteringar/handlingar  
SBF skall fortsätta på det startade samarbetet med de övriga nordiska nationerna, inte 
bara genom t.ex. Nordiska Mästerskapen och andra tävlingar utan även med de 
påbörjade Ordföranden och Tjänstemanna-möten som planeras till EM resp. VM för 
seniorer varje år. SBF ska arbeta för att hitta personer som vill satsa på en internationell 
karriär som delegat i brottningens olika internationella förbund och kommittéer. När vi 
väl har delegater invalda ska SBF genom dem föra fram Sveriges åsikter och idéer för att 
lyfta fram vår egen profil på sporten. Delegaterna ska även propagera för de 
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Internationella tävlingar som arrangeras i Sverige för att på det sättet hjälpa de lokala 
arrangörerna för att ytterligare förbättra arrangemangen. Delegaterna ska naturligtvis 
på alla positiva sätt ”lobba” för att Sverige, vid de tillfällen vi söker, få EM och VM-
arrangemang till oss.  

SBF:s styrelse ämnar avsätta medel i budgeten för att ekonomiskt kunna skicka med 
aktuella personer i samband med Internationella möten, konferenser, tävlingar, 
mästerskap m.m. för att de ska kunna lära känna olika nationers delegater samt 
personer som är inne i den internationella verksamheten.  

Målsättning  
Målsättningen med SBF:s internationella strategi är att; 

• Få fler delegater i både UWW:s och UWW/Europa verksamheter endera i 
styrelse eller kommittéer.  

• Det kommer att prioriteras extra mycket på att få fler kvinnor involverade i de 
internationella förbundet.  

• Fler internationella evenemang till Sverige. 

• Vara ett föredöme gällande jämställdhetsarbete. 

• Att de representanter som jobbar internationellt ska stå för svensk idrotts 
värdegrund och verka för Good Governance.  
 

Koppling till Strategi 2025   
SBF har som ambition att den framtagna internationella strategin ska ligga i fas med 
Strategi 2025 och innehåller även nya rubriceringar utifrån idrottsrörelsens 
gemensamma mål inför 2025.  

Livslångt idrottande 
SBF ska i de internationella forumen driva värdefrågor som bidrar till det livslånga 
idrottandet, i syfte att utveckla dessa områden internationellt. Det gäller bland annat 
barn- och ungdomsidrott samt folkhälsa. 
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SBF ska sträva efter en stark representation vårt internationella förbund. I syfte att öka 
det inflytandet och det internationella utbytet. SBF ansvarar även för att den 
värdegrund som svensk idrottsrörelse vilar på ska genomsyra de svenska 
representanternas internationella arbete.  
 

Idrottens värdegrund är vår styrka 
Svenska Brottningsförbundet ska alltid stå för Good Governance och de internationella 
representanterna ska på internationell nivå verka för och stödja utvecklingen av en 
transparent och demokratiskt uppbyggd idrottsrörelse utan korruption. 

Svenska Brottningsförbundet ska vara en förebild på jämställdhetsområdet och verka 
för att fler kvinnor ges plats i det internationella förbundet.  

Idrotten för Sverige starkare 
SBF ser att genom att få fler representanter invalda i internationella förbundets olika 
Fler internationella evenemang till Sverige  
Arbetet med fler internationella evenemang till Sverige är ett starkt argument för SF:ens 
arbete med att få svenska representanter invalda på viktiga internationella positioner. 
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