SMÅLANDS BROTTNINGSFÖRBUND
Till bro arklubbar i Småland

INBJUDAN

SMÅLANDS BROTTNINGSFÖRBUND

Härmed
samtliga Smålands
brottningsföreningar att ansöka om arrangörskap för
Till inbjudes
bro arklubbar
i Småland
Smålandscupen hösten, 2021 våren 2022 samt 2021 års distriktsmästerskap.
Tanken är att DM ska arrangeras under Hösten! I nuläget är det inget datum bestämt för mästerskapet, men
kollaINBJUDAN
gärna i klubbarna om någon av er är intresserad av att arrangera DM och kolla också gärna på
lämpligt
förslag
på Datum.
Härmed
inbjudes
samtliga Smålands brottningsföreningar att ansöka om arrangörsskapet för Smålandsserien
hösten, 2001 - våren 2002 samt 2003 års distriktsmästerskap.
Era ansökningar
ska vara oss
tillhanda
senast
denarrangeras
23 april av
2021
(DM 2001 arrangeras
av Tranås
BK,
DM 2002
Ljungby BK.
under adress:
Smålands Brottningsförbund
Era ansökningar c/o
ska Leif
varaStrandberg
oss tillhanda senast den 12 mars 2001 under adress:
Smålands Brottningsförbund
Sölvarpsvägen 4
c/o Leif Strandberg
563 91 Gränna
Sölvarpsvägen 4
leif.e.strandberg@telia.com
563 91 Gränna
Arrangör av Distriktsmästerskap (datum ej bestämt, men tanken är att genomföra DM under hösten 2021)
Arrangör av Distriktmästerskap
ochBF:s
Smålandsserie
Smålands BF:s styrelse att utse.
och Smålandscupen
kommer Smålands
styrelse att kommer
utse.
Smålandscupen
2021/2022 kommer
att genomföras vid 4 tävlingstillfällen.
Förslag till tävlingsdatum
2001-2002

Förslag
2001 till tävlingsdatum 2021-2022 2002
29 september
19 januari
202120 oktober
2022 9 februari
24 november
16 mars
16 Utskick
oktober
22
med tillsättning av arrangörer skickasjanuari
ut till klubbarna i mars/april.
27 Allt
november
12
mars
annat praktiskt angående smålandsserien,
ex bestämmelser mm. diskuteras och beslutas på sommarkonferensen.
Orsakenavtillarrangörer
att vi vill meddelas
vara ute i till
godklubbarna
tid när deti gäller
tillsättning av arrangörer är för att arrangörsklubbarna lätTillsättning
mars/april.
kunna boka
tävlingslokal
för tävlingen.
Allt tare
annatska
praktiskt
angående
Smålandscupen,
ex bestämmelser mm. diskuteras och beslutas på
sommarkonferensen.
Förutsättningar
för DM
betalar
6.000:-är, för
samtattkostnad
för
Orsaken
till att vi vill vara
ute iarrangemang:
god tid när det Arrangören
gäller tillsättning
avtotalt
arrangörer
arrangörsklubbarna
medaljer och 3 domare per matta.
lättare ska kunna boka tävlingslokal för tävlingen.
Eftersom det finns 9 klubbar i Småland och 4 av dessa får arrangera Smålandscupen så får vi ev. välja bort någon/
några klubbar beroende på hur många som ansöker om arrangemang. När vi utser tittar vi delvis
ANMÄLNINGSBLANKETT
på vilka som söker först, Så skicka in er ansökan i tid !!!
Den klubb som arrangerar DM den aktuella säsongen står över arrangörskap av Smålandscupen om det är många
som ansöker om arrangemang.

Vi önskar arrangera:

DM GREK-ROM.

år ___________

Förutsättningar för DM arrangemang: Arrangörsavgift: 1.500 kr
I denna arrangörsavgift ingår:
till Smålands BF
Vi deltager i Smålandsserien -- Mästerskapsavgift
Resa och traktamente för Smålands BF:s representant.
- DM-tecken till självkostnadspris.

Vi vill arrangera en Smålandsserieomgång
Vårt önskemål för tävlingsdatum är:

1:a

______________

ANMÄLNINGSBLANKETT
2:a ______________
Vi önskar arrangera:

DM GREK-ROM.

3:aår ______________________________
______________

Vi deltager i Smålandscupen
________________________________
Förening
Vi vill
arrangera en Smålandscupen
Vårt önskemål för tävlingsdatum är:

____________________________________
Underskrift
1:a

________________

2:a

________________

3:a

________________

