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Lag i serien 
Skåneserien Elit består av fem lag med treklubbs-
möten där hemmalaget möter båda bortalagen. 
Hemmalaget  har rätt att lämna två olika 
laguppställningar. (för övrigt se gällande serie-
program) 
Allianser äger rätt att delta i seriesystemet. Allianser 
startar i den division där den högst placerade 
föreningen skulle deltaget. Om något av de i 
alliansen ingående lag inte tillhör serieverksamheten 
startar alliansen i seriesystemets lägsta division.  
Anmälan sker enligt de regler som finns för anmälan 
till seriedeltagande.  
Ansökan om alliansbildning skall göras skriftligen till 
Skånes Brottningsförbund i samband med anmälan 
till årets serie, gäller endast nya allianser. Allianser 
som varit med under föregående säsong behöver 
inte söka på nytt. Motivering för sammanslagningen 
skall medfölja ansökan. Skånes Brottningsförbund 
beslutar därefter om alliansbildningen kan 
godkännas och i vilken serie laget skall placeras. 
 
Viktklasser 
Skåneserien.  
55/60-67-77-87-97-130 kg 
Minimivikt i 60kg är 55kg och i 130kg är det 87kg. 
I övrigt enligt gällande regler. 
 
Ålderskategorier 
En brottare tillåts delta i serien från och med det år 
denne fyller 13 år. Dispenser medges inte. Endast 
manliga deltagare får brottas i serien. 
 
Inbjudan – Bekräftelse/Anmälan 
Inbjudan till seriematch med uppgift om tid och plats 
samt adress skall sändas till gästande lag och 
domare senast 10 dagar före matchdag. 
 
Gästande lag och domare skall senast 3 dagar före 
matchdag bekräfta inbjudan. Inbjudan samt 
bekräftelse görs via post eller mail. 
. 
 
Vägning 
Vägningen startar 45 minuter innan matchstart, och 
avslutas 15 minuter innan matchen startar. 
 
Före vägningen skall lagledarna kontrollera att deras 
klockor går lika samt skifta definitiva 
laguppställningar  
Ett lag äger rätt att lämna max en wo då antalet 
invägda brottare är gällande. Vid fler än en wo är 
matchen förlorad med maximala siffror av 
motståndarnas invägda brottare och räknas då som 
ett lag wo. 
 
Med tanke på publik och arrangör skall lagmatchen 
genomföras, Se även punkt 3 under övriga avgifter.  
  
Vid invägningen får vägningen fortsätta efter det att 
vägningstiden gått ut under förutsättning att brottarna 
är uppställda vid vågen. Brottarna får i detta fall 
endast beträda vågen en gång. 
Matchpresidenten äger rätt i frånvaro av tävlings- 
läkare avgöra om en brottare skall förhindras delta 

     
 

Tävlingslicens 
Giltiga tävlingslicenser och eventuella UWW 
dokument alternativ datalista skall alltid uppvisas vid 
vägning. Då registrering skett via post eller telefon 
skall postens kvitto på inbetald avgift uppvisas. 
 
Match 
Matchstart i Skåneserien är kl.19.30. om ingen annan 
tid överenskommits. 
Serien avgörs enligt fastställd lottning.  
Exakta matchdagar fastställs före seriestarten. 
Hemmalagets brottare skall bära röd trikå samt 
bortalaget blå. 
Matcherna skall arrangeras i lokal där god tävlings- 
stämning kan skapas. 
Arrangemangen måste vara av den karaktären att 
folk trivs och återkommer till brottningsarenan. 
Brottarmattans storlek skall vara minst 10 x 10 meter. 
 
Poängberäkning 
Fallseger, Uppgivet skada, Disk, WO.  ger  5-0 
 
Teknisk överlägsenhet minst 12 poängs skillnad ger 
4-0, 4-1. Poäng till förloraren vi tagna tekniska poäng. 
 
Poängseger ger 3-0, 3-1. Poäng till förloraren vid 
tagna tekniska poäng. 
 
Varje individuell match går två perioder á tre minuter 
om inte matchen har avgjorts innan på annat vis. 
Poängen medtas från föregående period till matchens 
slut. Se Svenska Brottningsförbundets regelverk. 
 
Laget med högsta sammanlagda poängen vinner 
lagmatchen och erhåller då två (2) lagpoäng i 
serietabellen. Är poängen lika delas lagpoängen med 
ett (1) vardera per lag. 
 
Serie – Tävlingssäsong 
Skåneserien Elit bör vara avslutad enligt gällande 
serieprogram.  
 
Skåneserien  ( enbart en serie under 2022-23)  
 
Vid mer än en serie. 
Först placerade lag i respektive serie blir 
seriesegrare. Sista laget i Elitserien kommer att tävla 
i underliggande serie kommande säsong. Vinnare av 
underliggande serie kommer att tävla i elitserien 
kommande säsong enligt serieprogrammet. 
 
 
Placeringsregler i serien 
Då två lag eller fler har lika många lagpoäng efter 
sista serieomgången avgör skillnaden mellan vunna 
och förlorade klassificerings poäng. Då lagen 
fortfarande har samma skillnad i klassificeringspoäng 
avgörs det till den som har flest vunna poäng. Är 
lagen även då lika gäller inbördes möte enligt samma 
kriterier.  
Kan man även då inte skilja lagen åt beräknas det 
enligt Svenska Brottningsförbundets regler från punkt 
1-6 i senaste regler för lag brottning t.ex. Fyrstads.  
Skånes Brottningsförbund äger rätt att göra ändring i 
sammansättningen. 



 
Plaketter 
Diplom delas ut till seriesegrande lag. 
Plaketter delas ut till de två främsta lagen i respektive  
serie totalt 15st per klubb. 
 
Representationsbestämmelser 
En brottare äger inte rätt att samtidigt representera 
mer än en förening i Skåneserierna under säsongen. 
Det är tillåtet att fritt låna antal brottare medan endast 
tre får delta per lagmatch. Lånad brottare får enbart 
tävla i seriematcher för det lag som ”lånebrottaren” 
registrerats för. Lånet gäller per säsong. 
Avtal skall finnas mellan brottaren och brottarens 
moderklubb samt klubben som lånar. 
Det är endast tillåtet att ”låna” brottare inom Sverige  
Avtalet skall vara undertecknat och klart före 
brottarens start där kopia skall sändas till Skånes 
Brottningsförbund och efter dess ankomstdatum 
tillämpas en karenstid av 7 dagar före deltagandet. 
Eventuell avstängningsperiod får inte räknas in i 
karenstiden. 
 
Brottare som går över från svensk eller utländsk 
förening kan vara t.ex. förstärknings brottare som 
äger rätt att representera sin nya förening i serien då 
under förutsättning att man innehar svensk licens 
samt eventuell UWW licens som då gäller för hela 
serien ut. Övergångshandlingar enligt UWW 
reglemente skall tillämpas. Handlingarna skall vara 
registrerade, bekräftade samt godkända av SBF.  
Se även punkten tävlingslicenser.  
 
Uppskjutande av match 
Lag som har en eller flera brottare borta på grund av 
uppdrag åt SBF eller SkBF äger rätt att få match 
uppskjuten. Ny match bör om möjligt tidigareläggas. 
Vid uppskjuten match pga. trafikproblem (oväder) 
skall överenskommelse göras med arrangören i så 
god tid att denne hinner vidta nödvändiga åtgärder. 
Uppkomna kostnader regleras och delas lika. 
Match som planeras att behöva flyttas skall meddelas 
tävlingskommittén omgående. Tävlingskommittén i 
sin tur informerar kontaktman för domarkåren. 
Beslut om ny matchdag efter samråd med 
hemmalaget fattas alltid av tävlingskommittén. 
Tävlingskommittén ordf. L Nilsson Tel.  0703 289189 
 
Domare 
Domarna skall infinna sig till seriematchen i god tid 
minst 30 min före utsatt matchtid. 
Arvode blir för tvåklubbsmöte 600kr,”trestadsmöten” 
800kr samt reseersättning med bil 22kr per mil 
Efter seriematchen samlas domarna omedelbart för 
att analysera kvällens insats under ledning av 
matchpresidenten. Arvodesjustering kan förekomma. 
 
Handläggare av serieärenden – 
resultatredovisning 
Skånes Brottningsförbunds TK handlägger samtliga 
serieärenden. Tillsättning avd domare görs av 
Skånes Brottningsförbunds DK. 
 
 
 
 

Serieavgift 
1500 kronor per lag. Avgiften kommer att faktureras 
av Skånes Brottningsförbund efter anmälan av 
deltagande i serien. 
 
Anmälan skall vara förbundet tillhanda senast 
30:e april. 
 
Övriga avgifter 

1. Förening som drar sig ur serien efter 1 juli 
2000 kr 

2. Förening som drar sig ur efter att serien 
startat  4000 kr 

3. Förening som lämnar lag WO.                  
1000 kr till arrangören plus dokumenterade 
kostnader. Denna kostnadsersättning gäller 
enbart vid uteblivande från match. 

4. Förening/lag får högst lämna en lag WO. 
sedan utesluts man ur serien och 
föreningens/lagets uppnådda resultat 
regleras för seriens slutliga ställning. 

 
Protester 
Skall vara skriftliga och poststämplade närmast 
vardag efter matchdagen. 
Protesten skall skickas till Skånes 
Brottningsförbund. OBS! kopia skickas till berörd 
förening samt till domare. 
Berörd förening och domare måste inom 5 dagar 
avge sitt yttrande till Skånes Brottningsförbund 
som därefter meddelar beslut i ärendet inom en 
vecka. 
En protest kan endast gälla frågor av teknisk 
natur, ej frågor som rör själva match 
bedömningen. Det resultat domarteamet 
offentliggör då resp. match är avslutad är det 
gällande resultatet. Detta kan ej i efterhand 
ändras. 
 
Övrigt 
Förening som bryter mot gällande bestämmelser 
i en seriematch, kan av Skånes Brottnings-
förbund dömas att förlora lagmatchen med 
maximala siffror. Överträdelsens art avgör vilket 
beslut som fattas. 
Övrigt vad som inte täcks av dessa 
bestämmelser, gäller SBF´s allmänna 
tävlingsbestämmelser och UWW´s 
brottningsregler. 
 
Arrangör skall omedelbart efter avslutad 
match, sända in resultat till tävlingskommittén via 
e-post resultat@skanebrottning.se  
OBS!!!   Vi önskar läsvänligt material av er!  
Har inte resultatet kommit in på Skånes hemsida 
inom några dagar kontakta Daniel Tuvestam på  
0705 386065 
 
Skånes Brottningsförbund  
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