
Minnesanteckningar från diskussionsmöte i Nordvästra 

Skånes Brottningsallians, mån 30/8 2010 i Klippan  

Närvarande: Eva Karlsson Kävlinge/Furulund, Hans Ingvarson och Renée Fors Ängelholm, 

Christian Beck och Martin Strandberg Klippan, Kenneth Persson Ekeby, Lars Bergqvist IK 

Dana, Tommy Falkman och Carl Cronbring  Björnekulla BK, Kent Svensson EAI Brottning och 

Bo Ebbesson och Joakim Andersson HBK/Bergania 

Eva börjar med att tala om att Jan Pettersson hoppat av från Nordisk ungdomsturnering. 

Ersättare söks. Förslag har inkommit på Lelle Karlsson, Kävlinge. Jocke hade förslag på Tobbe 

Nystedt, Björnekulla. Jocke vill troligen lämna nästa år, så han kollar med Tobbe om han är 

intresserad av att ta över.  

NUT går i år i Borås 1-3 oktober 

Alliansens overaller (15st) brann inne i branden som drabbade Eslöv. De var inköpta på 

Sydsport för 5690:- år 2002. Kenneth Persson, Ekeby, kollar priser och om Sydsport kanske 

kan sponsra med en del av summan. 

Domare kollar Eva med Daniel. Eva kollar även med Sigmund vad som gäller eftersom 

landslaget lagt ett träningsläger samma helg som NUT går av stapeln 

Södra nybörjarkretsen har skickat en inbjudan till alla i vår allians att delta i deras 

nybörjartävlingar.  Vi anser att det är upp till varje klubb att delta om de vill, så länge man 

inte avstår att åka på alliansens egna tävlingar för dessa. (observera att Klippan krockar med 

en av deras) 

Vi har 6 nybörjartävlingar i vår egen allians under verksamhetsåret. Vi måste också kunna 

bjuda in från andra kretsar, men de får då rätta sig efter våra regler, och så måste vi se till att 

tävlingarna inte blir för stora eller drar ut på tiden för mycket. 

Så vitt vi förstår blir det inga ungdomsserier i Skånes regi, då Christian som drog igång det 

hoppat av. Vi funderar på om man skulle kunna dra igång något i alliansen. 

Alliansmästerskap: En ständigt återkommande fråga. När kan vara ett bra datum, för att få 

många att ställa upp? Renée kollar efter schema på vilka som ska arrangera, och skickar ut 

detta till klubbarna.  

Vi tackar Klippan som tog emot oss och bjöd på fika idag.  

Nytt möte beslutades inte utan vi bestämde att kalla om något kommer upp som behövs 

diskuteras. 

Vid pennan: Renée Fors/ sekreterare i alliansen 


