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Digital klubbträff 5 augusti 
Med anledning av den pågånde coronapandemin, hade vi en digital 

klubbträff inför säsongsstarten. Syftet var att dela tankar och idéer 

kring SBF:s riktlinjer för brottningsträning och hur vi på ett 

ansvarsfullt sätt kan bedriva verksamheten i klubbarna. 

Folkhälsomyndigheten gav klartecken för samtliga idrotter att sätta igång sin verksamhet från och med 14 juni 2020, 

med förbehåll att vi följer de allmänna råden och tar fram ett protokoll på hur vi anpassar verksamheten efter dem.  

51 klubbar var representerade vid den digitala träffen (fördelat på två tillfällen under dagen, kl 12 och 18) och totalt ca 

80 deltagare. Nedan följer en sammanfattning om vad som togs upp under träffen. 

Nuläget 

Det pågår just nu en diskussion mellan Riksidrottsförbundet och Folkhälsmyndigheten angående idrottsevenemang och 

publik. 

Tävlingar framöver 

SBF:s styrelse väntas komma med beslut 20 augusti angående möjlighet till att hålla av förbundet sanktionerade 

tävlingar. Om nuvarande läge kvarstår, gäller tävlingskalendern, förutsatt att arrangören följer Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd till idrotten och SBF:s riktlinjer för brottningsträning. 

Utbilding i höst 

De två utbildningsteamen som bildats för tränarutbildningarna Brottning Grund och Fortsättning, ska se över hur vi kan 

anpassa utbildningarna. Antal deltagare, platser i landet, resor etc. Brottning Grund 6 september är inställd. Men 

Brottningsforum Väst kommer att hållas som planerat, som ett webinarium. Mer information kommer. 

Klubbarnas ansvar 

Det är varje klubbs ansvar att tittar på sin situation när det gäller träningsgrupper, lokal, omklädningsrum, städning etc. 

och sedan arbeta fram ett eget protokoll för hur verksamheten kan bedrivas på ett så säkert sätt som möjligt, utifrån 

coronaperspektivet. Till stöd finns SBF:s riktlinjer för brottningsträning och Folkhälsomyndighetens allmänna råd för 

idrotten. Använd SBF:s kansli och andra klubbar som bollplank för att hitta lösningar och idéer. 
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Anpassa verksamheten 

Viktigt är att tänka på smittspårning, om detta blir aktuellt och att ha en plan för kommunikation med berörda och 

agerande.  

Poängtera det personliga ansvaret för ledare, aktiva och föräldrar. Stanna hemma om man känner minsta symptom på 

sjukdom.  

Se över storlek på träningsgrupper och ha samma deltagare i grupperna så långt det är möjligt, för att underlätta 

eventuell smittspårning. 

Exempel på frågor och förslag under träffen 

Hur hanterar vi de nya som kommer för att prova på brottning, som kanske bara kommer en enstaka gång? 

Ett sätt för att kunna ta emot nya deltagare, kan vara att ha speciella tillfällen, Prova-på-träningar, för att kunna hålla 

träningsgrupperna intakta.  

Hur tänker man kring att träna tillsammans med andra klubbar för att få motstånd som saknas på hemmaplan? 

Är det samma personer och det finns en fungerande kommunikation med dessa bör det inte vara ett problem. Så länge 

det finns en kontroll och plan kring detta. 

Svårt att hålla barn- och ungdomstävlingar så länge gränsen för 50 personer finns. Tips på vad man kan göra när 

inte tävlingar finns under helgerna, är att hitta på andra aktiviteter tillsammans för att hålla ihop grupperna och motivera 

dem att fortsätta. 

Går det lokalisera ut viktklasser till olika klubbar för att klara 50 personsgränsen? 

Förslag på hur detta kan se ut finns vid förfrågan. 

 

Digital träff för tävlingsarrangörer efterfrågas. Denna form att träffar mottogs positivt och är något som vi kommer 

att fortsätta med inom andra områden, men också löpande gällande coronasituationen när detta behövs. 

Länkar: 

Presentationen 5 augusti 

SBF:s handlingsplan 
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