Strategiarbete 2020 - Delstrategi Breddsatsning
Deltagare i gruppen framgår nedan. SBF:s styrelse vill tacka dem för ett mycket bra jobb!
Förutom en del mejlväxling har gruppen haft två s.k. teamsmöten i december och januari.
Dessa har utmynnat i att vi identifierat de områden vi tror är mest vitala för att uppnå den
vision eller det mål vi önskar att svensk brottning ska sträva mot, enligt följande:

Svensk brottning växer stabilt över tid. Antalet utövare,
klubbledare, tränare, funktionärer (såsom domare,
tävlingssekreterare mfl.) liksom det allmänna intresset för
brottning ökar kontinuerligt.
Gruppen kom fram till följande strategiskt viktiga områden där den första punkten sannolikt
är den avgörande. Eftersom vi som alltid kommer att ha begränsade resurser (tid och
pengar) är det där vi rekommenderar att fokus åtminstone inledningsvis läggs.
•

Åtgärder för att öka antalet engagerade ledare av olika slag. Detta anser vi vara det
avgörande för framgång eftersom det är dessa ledares resurser som krävs för att
kunna åstadkomma vad vi listat i följande punkter.

•

Åtgärder för att klubbar ska söka samarbete med varandra, såväl inom brottningen
som tex med andra kampsporter

•

Åtgärder för att få fler utbildade tränare, domare, tävlingssekreterare,
kommunikatörer, styrelseledamöter

•

Utöka och modernisera all utbildning (tränarkurser startat med bra utfall)

•

Skapa balans i tävlingsutbudet och göra tävlingarna mera attraktiva

•

Åtgärder för att få barn, ungdomar och äldre att börja med brottning

•

Åtgärder för att få dem som börjat med brottning att stanna kvar i vår sport

•

Arbeta för att skapa en starkare vikänsla inom svensk brottning

Under "resans gång" resonerade vi om hur "vår" delstrategi påverkas av och påverkar övriga
delstrategier och konstaterade bla. att strategiprojektet måste innehålla
avstämningspunkter med lämplig frekvens så att samtliga delar av strategin kommer att dra
åt samman håll.

Ett exempel på hur olika delar av strategin måste samordnas är problematiken kring våra
elitbrottares relativt låga deltagande i de större nationlella tävlingarna.
Vidare konstaterade vi att takten varmed vi kommer att röra oss mot målet blir beroende av
bla. hur vi lyckas med delprojekten Finansiering, Kommunikation och Jämlikhet/inkludering.

I arbetsgruppen har ingått:
Pierre Kronvall, Jonas Malmqvist, Jimmy Johansson, Mikael Johansson, Björn Strömqvist,
Christer Persson, Rune Pettersson.
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