Klippans Brottarklubb 2008-05-01 – 2009-04-30.

Verksamhetsberättelse för säsongen 20090501 -_20100430
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Rune Pettersson
Rolf Olsson
Olle Svensson
Maria Sjöstrand
Sune Arvidsson
Niklas Strandberg
Björn Nyström
Torbjörn Vennerlund
Tommy Dahlman

Suppleanter

Karoline Karlsson
Roger Johansson
Pernilla Tuvestam
Lennie Rosen (dessutom vice sekreterare)
Chrisitian Beck

Klubben har haft sina ordinarie möten andra måndagen i varje månad med uppehåll
i juli. Ett mycket stort arbete har lagts ner på att förbereda alla detaljer inför Cup
Klippan och Klippan Lady Open.
Klippan Lady Open första helgen i mars var denna gång en Golden Grand Prix
tävling med större delen av världseliten i startfältet. Totalt 223 brottare från 24
länder och 22 klubbar deltog. Vi kan med viss stolthet konstatera att tävlingen som på torsdagskvällen föregicks av den sedvanliga landskampen med japanskt,
svenskt och amerikanskt deltagande - var en arrangörsmässig fjäder i hatten.
Vi har inför kommande säsong återigen ansökt om GGP status för denna tävling.
Några veckor tidigare avhölls Cup Klippan, denna gång med något mindre
namnkunnigt deltagande än året före. Även denna tävling genomfördes på ett
smidigt och bra sätt. Nybörjartävlingen Lilla Cup Klippan avhölls på söndagen
direkt efter den större tävlingen på lördagen.
Vi kan med glädje konstatera att vår rutinerade och lojala medarbetarstab i
samband med ovannämnda tävlingar - och även i övrigt - gjort ett mycket gott
arbete!
Klippans Brottarklubb vann Skåneserien div. 2 Norra med betryggande marginal
och tävlar kommande säsong i div. 1. Totalt 14 brottare gick 90 matcher varav 72
vanns och 18 förlorades. Henrik Andersson deltog i samtliga 14 matcher.

Vid B-fyrstadstävlingen i Eslöv belade Klippan tredjeplatsen, men var snubblande
nära en andraplats, vilken kneps av hemmalaget Eslöv. Anders Ekström och
Andreas Lindgren blev klassegrare.
Trots att säsongen varit fylld av skador för en hel del av våra duktiga brottare har
klubben ändå nått en betydande framgångar. Killarna har totalt gått 249 matcher
och av dessa vunnit 143. Förlust blev det i 106. Tjejerna har gått 95 matcher varav
man vunnit 64 och förlorat 31. Ett efter omständigheterna utmärkt facit!
Under säsongen har Sanne Hernodh blivit tvåa i junior-EM och trea i senior-SM.
Brodern Jesper vann junior-SM i fristil och blev tvåa i SM och DM, båda för juniorer.
Robin Severinsen blev svensk juniormästare. Fredrika Petersson vann både
ungdoms-SM och junior-SM. Pga. skada kunde hon inte delta i senior-SM och
missade därmed chansen till en trippel.
Saladin Bekaev blev svensk juniormästare i fristil och tvåa vid junior-DM.
Jenny Fransson blev tvåa i SM och Tim Tuvestam vann junior-DM samt blev trea i
junor-SM fristil. André Gustafsson blev också trea i junior-SM fristil.
Tränare för seniorerna har under säsongen varit Kenneth Nyström och Mikael
Petersson samt Benni Ljungbäck och Fari Besarati.
Några av våra tränare/ledare (samtliga ovannämnda samt Roy Persson) har på ett
förtjänstfullt sätt representerat Skåne och Sverige under året som gått.
Vi är speciellt stolta över att vi fått bra fart på ungdomssidan, där vi har en
lekgrupp, 5-8 år, och en grupp för de lite äldre, ca 9 -14 år, igång. Ett nytt grepp är
att försöka ha ett flertal tränare på mattan när ungdomarna är i farten. Följande
engagerade ledare/tränare har hållit i våra träningar: Torbjörn Vennerlund, Maria
Strandberg, Christian Beck, Robert Beck, NIchlas Eng, Martin Strandberg och Björn
Nyström ska alla ha ett stort tack för sina insatser!
Under året har vi också gjort ett försök med skolbrottning ( en sumoliknande
förenklad version av brottning). Detta har letts av Jenny Fransson. Ett stort tack
även till henne! Det är vår avsikt att även nästkommande säsong bedriva
skolbrottning på Pilagårdsskolan i Östra Ljungby, klasserna F tom 6.
En brottningsdemonstration på Vedby skola sgav positiv effekt och antalet
tränande ungdomar har ökats markant sedan denna genomfördes.
Man bör i detta sammanhang inte förbigå den ekonomiska sidan med tystnad.
Klubben har haft en omsättning av ca 1,6 mkr och det ekonomiska resultatet gick
från minus 23 tkr till plus 27. Vi lever med små marginaler. Det är helt uppenbart att
det hade varit nästintill hopplöst att bedriva vår verksamhet på den nivå vi gör utan
tillskott från kommun och andra håll!
Klippans Brottarklubbs styrelse vill till sist tacka våra brottare, tränare, föräldrar,
sponsorer, Klippans kommun samt alla andra som med sitt engagemang på olika
sätt hjälpt vår klubb under verksamhetsåret!
Höstens träningstider kommer att finnas på vår hemsida www.klippan.se/kbk .

Ha en skön sommar så ses vi med nya friska krafter i augusti!
Klippan den 29 maj 2010.
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