
Riktlinjer för SBF:s U17 och U20-landslag 
 
Nedan följer information om de gemensamma riktlinjer som från och med 1 januari 
2023 kommer att gälla för samtliga landslag i ålderskategorierna U17 och U20. Frågor 
om landslagsuttagningar kommer i första hand hänvisas till ansvarig förbundstränare 
och vid behov till SBF:s utvecklingsansvarige Leonard Östlund.  
 
Organisation 
Ytterst ansvarig för elitorganisationen är SBF:s landslagschef Zakarias Tallroth, som dock i 
första hand kommer att arbeta med seniorlandslagen. Därför tillsätts funktionen 
utvecklingsansvarig, där Leonard Östlund är SBF:s kontaktperson för våra U17 och U20-
landslag.  
 
Varje landslag kommer som tidigare att ha en eller två förbundstränare som ansvarar för 
planering, uttagning och genomförande av aktiviteter. Vid aktiviteter som kräver fler ledare, 
kommer förbundstränarna att kunna använda sig av de ledare som ingår i SBF:s 
landslagsstab.  
 
Vid mästerskap (EM och VM) kommer SBF ständigt eftersträva nära samarbete mellan våra 
landslag och ansvariga ledare. Detta kommer i regel medföra att SBF har en Team Leader på 
plats under hela mästerskapet, som kan hålla ihop truppen och fungera som 
kommunikationsansvarig. Alternativt kommer lämpliga landslagstränare överlappa två 
tävlingskategorier.  
 
Planering och budget 
Landslagens planeringar sker årsvis och ska färdigställas och kommuniceras senast i början 
av januari. Kostnader för respektive aktivitet kommer att uppskattas av SBF i samråd med 
respektive förbundstränare. Innan planeringen officiellt delges klubbarna måste den 
godkännas av SBF. Rekommenderade aktiviteter bör också finnas med i planeringen.  
 
Budgeten för respektive landslag tas fram av SBF centralt, baserat på de medel som 
elitverksamheten beviljats av styrelsen. Alla aktiviteter utom EM och VM kan delvis täckas av 
egenavgifter, som faktureras brottarnas föreningar efter avslutad aktivitet. För att kunna 
genomföra aktivitetsplaneringen trots ökade kostnader, kommer egenavgifterna i U17 och 
U20 i många fall vara högre än tidigare, i synnerhet i anslutning till internationella 
aktiviteter.  
 
Vid behov har samtliga landslag ha möjlighet att använda SBF:s nya center i Malmö för 
lägerverksamhet och samlingar.  
 
Arvodering  
Ansvariga förbundstränare kommer att erhålla 5000: - i arvode för planeringstid, som betalas 
ut i början av kalenderåret. Utöver detta utgår SBF:s standardarvode för de dagar som 
spenderas på tävling och läger, inklusive resdagar. Dagsarvode kommer givetvis även att 
betalas ut till övriga ledare som ingår i SBF:s ledarstab. Med start 2022 kommer arvodet att 
vara 1000:- per dag, oavsett vardag eller helg.  
 



Resor 
Resor till internationella tävlingar och mästerskap bokas i så god tid som möjligt, enligt 
överenskommelse mellan förbundstränare och SBF. I första hand sker bokningar via SBF:s 
samarbetspartner Grand Travel, men vid behov kan resor också bokas direkt av 
landslagsstaben eller SBF:s kansli. Inför mästerskap kommer truppen i möjligaste mån att 
samlas på förhand för gemensam avresa. Inrikes resor till dessa samlingar (samt resor till 
nationella läger) ombesörjs och bekostas i regel av klubbarna/brottarna. 
 
Uttagningsprocedur 
Uttagningar till träningsläger och internationella tävlingar bör ske senast fyra veckor innan 
respektive aktivitet. Vid internationella aktiviteter rekommenderas att förbundstränarna på 
förhand kontrollerar brottarnas status och tillgänglighet, för att minimera risken för återbud. 
Alla kallelser skickas ut till aktuella föreningar och publiceras på SBF:s hemsida.  
 
Uttagning till mästerskap kommer att göras av respektive förbundstränare, i samråd med 
SBF:s utvecklingsansvarige. Utgångspunkten är alltid att förbundstränare och 
utvecklingsansvarig på förhand ska vara överens om vilka brottare som kallas och på vilka 
grunder. Vid eventuella oenigheter är SBF:s landslagschef beslutsfattande i uttagningsfrågor.  
 
Målsättningen är att de uttagna brottarna ska delges information om kallelse till mästerskap 
senast sex veckor innan tävlingsstart. Samtliga aktuella namn (inklusive eventuella reserver) 
måste därför vara SBF tillhanda inom denna tidsram. OBS! Det är viktigt att alla landslag 
följer samma tidsramar, då vi inför mästerskap kommer att gå ut med en officiell kallelse för 
samtliga kategorier.  
 
Följande kriterier kommer att gälla för samtliga uttagningar till EM och VM:  
 
1. Brottaren ska bedömas vara bäst i Sverige i den viktklass som kallelsen avser. I synnerhet i 
U17 uppmanas förbundstränaren bevaka de aktuella brottarnas faktiska vikt, för att undvika 
vettlös och ohållbar viktnedgång.    
 
2. Brottaren ska bedömas ha internationell slagkraft, med kapacitet att placera sig topp 5 vid 
mästerskapet i fråga.  
 
3. Brottaren ska ha deltagit vid landslagets aktiviteter, inklusive observationstävlingar. Vid 
uteblivande ska goda skäl kunna redovisas.  
 
Observation och rekommendation 
Resultat vid observationstävlingarna kommer att ligga till grund för samtliga uttagningar. 
Utifrån dessa resultat kommer landslaget kalla till en eller två internationella tävlingar, där 
den slutgiltiga EM-truppen avgörs. I de fall en brottare redan i ett tidigt skede visar sig vara 
ohotat bäst i viktklassen och internationellt slagkraftig, kan uttagning ske tidigare än sista 
planerade aktiviteten. SM i respektive ålderskategori kommer att vara obligatorisk 
uttagningsgrund och för U20 kommer även SM att vara en formell observationstävling. För 
sistaårsungdomar rekommenderas deltagande vid U20-SM. Förutom de nationella 
mästerskapen är det upp till landslagsledningen att bedöma vilka aktiviteter som lämpar sig 
bäst för uttagning, förutsatt att övriga riktlinjer följs. 
 



Vid observationstävlingar där landslag ej kallats ska förbundstränarna inta en neutral roll och 
undvika att representera sina eventuella hemmaföreningar. 
     
Utöver landslagens planerade aktiviteter, kommer landslagsledningen rekommendera 
deltagande i utvalda tävlingar som inte ryms i budgeten. Dessa rekommenderade tävlingar 
är inte obligatoriska eller formellt uttagningsgrundande, men kommer att betraktas som 
meriterande.  
 
Särskilda omständigheter 
Om fler brottare i samma viktklass anses uppfylla samtliga kriterier och inte går att skilja åt, 
rekommenderas rena uttagningsmatcher vid lämpligt tillfälle innan mästerskapet. Eventuella 
uttagningsmatcher ska föregås av korrekt invägning och dömas av licensierade domare. Om 
det i slutet av uttagningsprocessen bedöms att två brottare i samma viktklass har möjlighet 
till framskjutna mästerskapsplaceringar, bör möjligheten att dela upp mästerskapen 
övervägas.   
 
Inför uttagning till mästerskap i U17 kommer andra- och sistaårsungdomar i regel att 
prioriteras framför förstaårsungdomar. Detta för att motverka resultatfokus i för tidig ålder, 
men också för att den internationella kategorin U17 endast omfattar två år, där en särskild 
dispens krävs för deltagare som är underåriga. Under säsongen 2023 innebär det alltså att 
det i första hand är brottare födda 2006-2007 som är aktuella för mästerskap.  
 
Övergripande filosofi 
Efter genomgång och utvärdering av samtliga mästerskapsresultat under 2000-talet, står det 
klart att internationella framgångar i U17 och U20 långt ifrån garanterar en långsiktigt 
hållbar satsning mot seniorelit. Tvärtom finns det mycket som pekar på att en överdriven 
fokusering på mästerskapsuttagningar i unga åldrar får motsatt effekt, och leder till att 
många brottare slutar i förtid.  
 
SBF strävar alltid efter resultatbaserade uttagningar och framskjutna placeringar vid 
mästerskap, även i U17 och U20. Antalet uttagna till respektive mästerskap kommer i första 
hand baseras på hur många som uppfyllt kriterierna, och kommer därför kunna variera från 
år till år, samt från kategori till kategori.  
 
Det centrala och övergripande målet för landslagsorganisationen är dock inte medaljer, utan 
att behålla så många satsande som möjligt upp till senior. Detta innebär att vi på olika sätt 
måste anstränga oss för att avdramatisera mästerskapen i U17 och U20, så att dessa 
uttagningar inte blir avgörande för om en aktiv fortsätter eller slutar. Därför kommer vi inte 
nödvändigtvis sträva efter större mästerskapstrupper och fler medaljer i dessa 
ålderskategorier, och aldrig låta mästerskapsuttagningar användas för att motivera brottare 
att fortsätta satsa.  
 
Frågor om dessa kriterier eller landslagsorganisationens arbetssätt hänvisas till 
undertecknad, alternativt till SBF:s landslagschef Zakarias Tallroth.  
 
Leonard Östlund  
Utvecklingsansvarig, Svenska Brottningsförbundet  
leonard.ostlund@brottning.rf.se  
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