
1 

Tränarmöte Värnamo 
brottarklubb 

Protokoll  

Datum: 2005-12-110 

Närvarande: Per J, Lars J, Joakim J, Håkan H, Mats H, Jorma E, Staffan Z, Peter G, 
Stefan G. 

Inköp av trikåer: 

??Det finns ett behov av trikåer främst till de yngre brottarna och då till tjejerna. Vi beslutade 
att köpa in 10 set trikåer (500 kr/set). Joakim köper in dessa innan jul. Tryck på trikåerna 
görs efter jul. 
 

Träningsläger Kalmar: 

?? Lägret är enbart för tjejer och lägret föregås av en tävling. Tävlingen är den 3 jan och lägret 
håller på till den 5 jan. Kostnaden för både tävling och läger är 325 kr, vilket klubben står 
för. Per, Jocke och Stefan tillfrågar ”lämpliga” tjejer om deltagande. Håkan och Stefan 
följer med som ledare 3- 5 jan. 
 

Medlemsavgifter: 

??Tränarna sammanställer vilka som de har i träning och ger en lista till Tuija. Detta för att 
listorna på medlemmarna bör uppdateras för utskick av medlemsavier. 
 

Anhörighetsregister: 

??Nya ”anhörighetsblanketter” har skickats till tränarna och dessa skall delas ut och 
återsamlas i en gemensam pärm i alfabetiskordning. Mats ordnar pärm och Stefan 
register. 
 

”Poängsystem”  

??Vi har under ett par års tid diskuterat att vi vid årsavslutningen premiera brottarna efter 
deras insatser under den gångna säsongen. Vi har dock ej kommit fram till något system 
för att värdera de individuella insatserna. Jocke och Mats tittar över detta och samanställer 
kategorier samt poängsystem. 

Kastdockor 

?? Jocke kollar i samband med inköp av trikåer kostnader samt storlekar på dockor hos 
”Greppet”. Vi skulle vilja köpa in två dockor en för killar/tjejer som väger mellan 30 –40 kg 
och en för killar/tjejer mellan 45-60 kg. En förfrågan görs till styrelsen om inköp av detta. 

Dammsugare 

?? Lars lyfte frågan om att eventuellt köpa in en självgående dammsugare till mattorna. 
Kostand för en sådan är ca: 3500 kr. Frågan lyfts på nästa styrelsemöte.  

 
 

Vid protokollet: 
Stefan Gustavsson 


