
Information till samtliga inom Kolsva IF Brottning. 

 

Hej på er, jag tänkte på detta vis informera lite om vad som sker inom vår 
sektion och hur vi har lagt upp mycket av det som sker kanske lite mer i det 
dolda och kanske inte alltid kommer fram vid tränings och 
tävlingssammanhang. 

Vi inom styrelsen tycker det är viktigt med stor öppenhet i sektionen men 
tyvärr kanske vi är alltför dåliga på att informera om allt det arbete som kanske 
tas för något självklart, det ska vi försöka råda bot på med en info-tavla där 
man kan se vad som sägs vid t,ex de styrelse möten vi har (c:a 10st) under året. 

Något vi alltid har varit stolta över är det faktum att brottas inom Kolsva IF är 
billigt om man jämför med många andra sporter och föreningar, vi tar ingen 
deltagaravgift (förutom för söndagsträningen) utan det räcker att man är med i 
Kolsva IF, vi håller med trikåer, vi köper in större partier med skor så att de 
aktiva kan få rabatt, vi subventionerar licensavgiften och står för ev 
övernattningar och mat där behovet finns, allt detta tror vi är ganska unikt och 
det krävs både en noggrann tävlingsplanering och budgetuppföljning som 
tränarna presenterar för styrelsen som sedan kan godkänna det. 

Hur kan vi då få detta att gå ihop, med tanke att vi dessutom äger våra 
anläggningar här på vargheden, vilket också är relativt unikt i idrottssverige nu 
för tiden. 

Till stor del så beror det mycket på att vi uppvaktar kommuner, söker 
sponsorer, söker bidrag från andra håll men också framför allt att vi alla gör allt 
detta på vår fritid utan några som helst anspråk och att vi alla inom föreningen 
verkligen ställer upp när det behövs vilket jag tycker alla verkligen gör. 

Vi försöker verkligen att få ut alla de resurser vi har fått in tillbaka till de som 
tränar och tävlar, det kan innebära att vi åker på tävlingar, gör träningsutbyten 
med andra klubbar, har avslutningar med priser och att vi gör träningsläger,  



en normal tävling utan övernattning kostar c:a 300-350 kr per aktiv och en sån 
tävling som t,ex Mora kostar det c:a 1700 kr per aktiv för klubben. Så därför är 
det viktigt att vi har diverse sponsorer och försäljningar såsom Bingolotto, 
försäljningar vid hemmatävlingar och som det senaste upplägget med ”My 
Team” försäljningen. När vi har så pass dyra tävlingar som kräver övernattning 
så har vi även beslutat att den aktiva måste deltaga i ett visst antal tävlingar 
och samt även vara flitigt närvarande på träningarna. 

När vi gick utmed att sälja ”New Body” så var det under flagg att det skulle gå 
till ett träningsläger, och då med övernattning en bit bort. Tränarna har sedan 
vi fick reda på hur stor summan blev arbetat febrilt med ett upplägg som ryms 
inom de ekonomiska ramar man har, vi har dessutom sökt medel från SISU så 
att vi kan få ihop det hela och hoppas att till avslutningen kunna presentera ett 
upplägg för alla. 

Något vi mer har arbetat med är de värdegrunder som vi anser är viktiga i en 
förening, även dessa kommer att hänga på den infotavla som vi ska sätta upp i 
klubbrummet, där kommer också att sättas upp vilka i klubben som har de olika 
uppdragen, kontaktlistor över både tränare och styrelse dessutom kommer det 
finnas en ”förslagslåda” där man göra sin röst hörd om det finns något man vill 
förändra, om det saknas något eller om man bara vill ge tummen upp för något. 

Vidare kommer det finnas mer info om kommande aktiviteter och vad vår 
stödförening har på G. 

Det här var lite info om vår sektion och hur vi lägger upp vår verksamhet, 
hoppas ni känner att ni har fått lite mer insyn i det hela och vi från styrelsen vill 
tacka er alla för att ni gör detta möjligt för våra aktiva. 

 

Genom Styrelsen: Pär Englund Ordförande i Kolsva IF Brottning 

  


