Stockholm 2021-11-17

Sanktionsansökan 2023
Nu är det dags för alla föreningar att söka sanktion om ni vill arrangera en tävling 2023.
Vi håller för närvarande på med en grund för Aktivitetskalendern (AK) 2023, där vi till att börja kommer att lägga
in SM, Fyrstads, Svenska UWW-tävlingar samt de största nationella tävlingarna.
De flesta “gamla arrangörer” vill säkert ha samma helg som de brukar, men det kan finnas utrymme eller
anledning att byta helg i vissa fall. Under några helger har vi tyvärr för många tävlingar (antal mattor) på. Vi har
idag inte domare så det räcker, så några tävlingar måste sannolikt flyttas för att få ihop helheten.
Ett bra tips är att ni först tittar i AK för 2021 och 2022, där ser ni hur de olika tävlingarna ligger placerade
vanligtvis.
När det gäller SM 2023, har SBF beslutat att detta ska tilldelas Skövde ABK, som kommer att arrangera under SMveckan. För JSM och USM är det fritt fram att söka, där gäller det att intresserad arrangörsförening först kontakta
sitt SDF och sen ska de ska skicka in intresseanmälan för respektive SM.
Prel. datum för JSM är 11-12/3 och USM 18-19/3.
Det är viktigt att sanktionerna blir rätt och fullständigt ifyllda, även gällande kontaktuppgifter till
arrangörsklubben/tävlingsledaren, så att SBF vid behov har uppgifterna för att enkelt kunna ta kontakt.
Notera!
När det gäller TR-systemet så kostar det 4 kr per invägd aktiv, detta faktureras arrangören.
När det gäller domarsedlar, så kostar de 1 sek/domarsedel (en hel låda är 20 buntar=200 st) = 1500:-) + ev. frakt,
arrangör bestämmer med ansvarig Tävlingssekreterare (betalar till denne) om denne ordnar det eller att arrangör
själva beställer. Domarsedlar beställs enklast direkt från Skånes BF, www.skanebrottning.se
VIKTIGT:
Sanktionsavgift: 1-dagstävling 2000:- och 2-dagarstävling 3000:Anmälningsavgift:
• Anmälningsavgiften för 1-dagstävling från 150:- - 300:-.
• Anmälningsavgiften för 2-dagarstävling från 300:- - 600:Sanktionsansökningarna för 2023 ska vara inskickade till SBF senast 31 december 2021 via mail:
leonard.ostlund@brottning.rf.se
Leonard Östlund
Tävlingsansvarig
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Svenska Brottningsförbundet
Swedish Wrestling Federation
Idrottens Hus
Box 11016, SE-100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7, Stockholm
Telefon: +46 8 699 63 23
E-post: info@swedewrestling.se
d

l

