
 

 

 

 

 

 

 

  

Vill ni vara med när det händer? 

Limhamns Brottarklubb jubilerade år 2020 med att fira sina första femtio år. Ett 

halvt sekel har svept förbi, där föreningen både varit i toppen och även snudd på 

botten. De senaste åren har största fokus varit att arbeta upp grunden, där 

breddverksamheten varit den viktigaste grundpelaren i föreningens målbild. Arbetet 

har varit gediget och tufft, och idag kan vi stoltsera med över tio brottningsgrupper 

från åldern 4 år och uppåt. Vi har i dags dato en bra bit över 600 medlemmar 

indelat i fyra sektioner, där brottningen är den största. Vi har även karate, 

kickboxning och traditionell boxning som ingår i föreningens verksamhet. 

Brottningssektionen är som sagt den mest omfattande i denna historiska förening, 

där den egentliga starten redan påbörjades för ganska exakt hundra år sedan. 

Limhamns Brottarklubb är fröet efter Limhamnsföreningarna BK Kärnan (bildades 

1920), och Fiskarenas IF (bildades 1933). Dessa båda föreningar slöt sig samman år 

1970, och uppgick då i stället under samlingsnamnet Limhamns Brottarklubb. 

Vad menas egentligen med elit? 

En förening fungerar som bäst om både elit och bredd får plats i samma rum. 

Dessa två går hand i hand i en föreningsverksamhet, vilket vi kommer kämpa för 

även i framtiden. Limhamns BK känner sig nu redo att möta eliten, och vi vill göra 

allt vi kan för att skapa de bästa förutsättningar för våra elitsatsande brottare. Elit 

för oss är när ungdomarna har nått en ålder runt 14 - 15 år. Innan dess tycker vi att 

barn inte ska träna elitinriktat, det vill säga träna veckans alla dagar i en och samma 

idrott/förening. Limhamns BK tror på devisen ”skynda långsamt”, vilket vi tycker 

är sunt och ansvarstagande. Vi vill ha kvar klubbens medlemmar under lång tid, 

och inte ”bränna” ut barnen/ungdomarna med en allt för tidig elitsatsning. Balans 

för oss är oerhört viktigt, och där ordning och reda är själva fundamentet för att allt 

ska fungera på bästa sätt. 
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Tankar kring LBKs kommande elitgrupp! 

Limhamns BK har i dags dato ett flertal ungdomar som är redo att kasta sig ut och 

satsa, och sätta Limhamn på den stora brottningskartan. En satsande brottare 

generar egentligen ingen ekonomi för en ideell förening, utan den blir tråkigt nog 

endast till en kostnad. Denna kostnad kan vi som förening inte mäkta med, utan 

adepternas föräldrar måste då hjälpa till med att bidra, framför allt till resor, och 

hotellkostnader. Limhamns BKs önskan och målsättning är att dessa kostnader 

istället ska bekostas med hjälp utav sponsorer från olika bidragsgivare. Vi anser att 

föräldrarnas ekonomi inte ska belastas, och vi tycker att alla brottare som nått 

elitålder ska ha sin rätt att kunna satsa mot sina högt ställda mål, och inte påverkas 

av föräldrarnas ekonomiska status. 

Ett av våra mål är att knyta an till ett flertal företag som vill gå in och sponsra 

klubbens elitgrupp. Elitgruppen kommer skapas genom eget ansvar, och inte 

genom utgallring. Alla som vill, kommer ha chans och möjlighet att tillhöra denna 

elitsatsande grupp, men då krävs följande: Klubben erbjuder brottarna träning tre 

dagar i veckan under klubbens ledning (från 14 år). Dessa träningsdagar ska varje 

individ infinna sig kontinuerligt. Vi kommer även följa upp brottarna, så att varje 

enskild brottare sköter sin egenträning, det vill säga styrketräning, löpträning, och 

övrig alternativträning. Det krävs även att brottarna sköter sin skolgång, och vi 

kommer fortlöpande ha kontakt med deras föräldrar så att skolgången inte blir 

lidande. Vi kommer efterfråga planering och struktur i brottarens vardag, vilket är 

ett måste för att en satsning ska fungera. Det ena utesluter inte det andra, utan 

idrotten och skolan ska vara av högsta prioritet. För att satsa i en individuell sport 

så krävs ett stort egenansvar.   

Limhamns BK har redan två killar som ligger mycket nära ett internationellt 

genombrott. Det är bröderna Hugo och Axel Baff. Detta brödrapar har redan 

samlat ihop sju SM-medaljer tillsammans i kategorierna ungdom och junior. Deras 

framgångar sporrar så många andra medlemmar i föreningen, vilket vi märker 

markant. Deras framgångar inspireras och efterföljs av så många, därför vill vi nu 

spinna vidare i denna ”Baff-effekt”.      

Vad är det då vi behöver?  

Om brottarna sköter klubbens enkla föreskrifter, så kommer klubben (med hjälp av 

Er som sponsor), att bekosta hotellkostnader, resekostnader, samt egenavgifter 

som tillkommer när man till exempel blir uttagen till det svenska landslaget. En 

målsättning för oss som förening, är även att kunna erbjuda en typ av bonus om 

den satsande brottaren vinner till exempel en SM-medalj, eller en internationell 

medalj. Detta är givetvis en framtida vision, och något vi kommer arbeta för på 

sikt. Vårt främsta mål i nuläget är att föreningen ska kunna betala de satsande 

brottarnas hotell och resekostnader, och övriga utgifter som tillkommer när vi 

tävlar utanför Skånes-distrikt.     



 

Klubbens målsättning! 

Limhamns Brottarklubbs ambition är att skapa ett nätverk av företag som ska 

hjälpa och stötta denna elitgrupp. Sponsringen kommer främst satsas på denna 

elitgrupp, men även såklart på vår breddverksamhet. Bredden har vi i viss mån 

säkrat upp med hjälp utav bidrag från Malmö Stad, samt medlems/träningsavgifter. 

Vi har idag runt ett tio – femtontal unga brottare som satsar, och som vill nå den 

yppersta toppen. Vi vill inte att någon ska droppa av, utan i stället vill vi att 

gruppen ska utökas av fler satsande och målmedvetna ungdomar. Tanken och 

viljan är att denna grupp ska inspirera fler unga utövare som vill nå den absoluta 

toppen, och som då ska sammanstrålas i denna grupp. Brottning är en tuff sport, 

och satsningen görs med mycket små medel. Det är passionen för sporten som ser 

till att individen orkar med att bedriva denna intensiva träningsform som brottning 

utgör, och där längtan efter ekonomiskt oberoendehet inte är den största 

drivkraften när det gäller vår ädla sport.   

Bli andelssponsor i vår brottarmatta! 

En internationell brottarmatta är 12 x 12 meter och den representeras av 72 

mattbitar. Eftersom Limhamns BK inte vill vara blygsam med vår målsättning, så 

väljer vi den internationella mattstorleken som symbol för klubbens högt ställda 

mål. Tanken är att varje mattbit ska representera en andelssponsring. En andel 

kostar 5,000 kronor/år, och man kan givetvis köpa hur många andelar man vill. Er 

företagslogga kommer då finnas på en stor brottarmatta (banderoll). Köper ni 

exempelvis tre andelar, då har ni per automatik tre loggor på banderollen. Denna 

banderoll kommer vi använda i olika sammanhang, såsom tävlingar och andra 

arrangemang som klubben presenterar.  

Om vi lyckas fylla en hel internationell brottarmatta med olika samarbetspartners, 

då hamnar våra satsande grabbar/tjejer i ett helt annat utgångsläge, vilket skapar 

större förutsättningar. Våra brottare kommer kunna satsa helhjärtat, och framförallt 

så kommer alla som vill, kunna satsa utan att behöva oroa sig för sin, eller 

föräldrarnas ekonomi. Ert bidrag kommer vara till gagn för så många, vilket 

kommer uppskattas enormt.        

 

 

 

 

 



 

Vad kan vi erbjuda Er som samarbetspartners?   

När ni ingår i Limhamns Brottarklubbs samarbetsteam, kommer ni få ta del av 

följande: 

• Er företagslogga kommer finnas väl synlig på vår hemsida med hänvisning 

till just Er hemsida 

• Ni kommer synas på vår Facebooksida med jämna mellanrum. 

• Varje månad kommer ni få vårt medlemsutskick gällande vad som händer i 

vår förening. 

• Ni kommer få information om tävlingar och läger, där resultat kommer 

redovisas löpande. 

• Ni kommer bli inbjuden på nätverksträffar två gånger per år (våravslutning, 

respektive jul). Där kommer ni träffa både tränare, styrelse, samt övriga 

sponsorer.  

• Vi kommer bygga upp en företagsbanderoll (brottarmattan), där alla 

nätverksföretag kommer vara väl synliga, som vi då kommer använda när vi 

arrangerar tex tävlingar och andra arrangemang. 

• Varje år arrangerar vi Richthoffcupen, vilket är en barn/ungdomsturnering. 

Vid prisceremonin kommer vi sätta upp denna företagsbanderoll som 

bakgrund, där sedan tävlingens samtliga medaljörer kommer stå framför och 

fotograferas.  

• LBKs konsulent, Jörgen Olsson kommer gärna ut till Ert företag för att 

presentera vår satsning, och ge Er en inblick i en brottares vardag. 

• Vi kommer givetvis även vara öppna för just ditt/Era förslag i en eventuell 

sponsring.  

  

Var med och placera Limhamns BK och svensk brottning 

på den stora världskartan. Vi har förutsättningarna, men vi 

behöver just din/Er hjälp för att nå hela vägen fram!  

 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 

Jörgen Olsson konsulent Limhamns BK  
Grönalundsgatan 6 
216 16 Limhamn 
Mejl: jorgen.olsson@limhamnsbrottarklubb.se 
Telefon: 0734 – 02 45 31 
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