
TIL ALLE NATIONALE FORBUND
TIL BUREAU MEDLEMMERNE

Kære Formand
Kære kollegaer,

Det er med stor ære, at jeg kan præsentere de nye vægtklasser og regler for stævnerne, hvilket FILA 
har besluttet skal træde i kraft fra 1. januar 2014.

Det er resultat af den demokratiske og transparente process FILA har gennemgået og samtidig 
konsekvenserne af beslutningen, der blev truffet ved den ekstraordinære kongres 2013 samt diverse 
FILA Bureau møder.

I henhold til at de respektive nationale forbund kan vænne sig til de nye regler, er det besluttet at 
videregive opgaven til FILA Bureau medlemmerne, hvilket også er et forsøg på at fremskynde hele 
processen. Vi mener, at den beslutning, der er fundet, er tilfredsstillende for et stort flertal af de 
nationale forbund og bryderne.

Som alle ved har FILA gennemgået en svært år. Vi har formået at forblive i det olympiske program 
frem til 2024 takket være vores evne til at foretage ændringer hurtigt. Vores arbejde må dog ikke 
stoppe her og transformationen af FILA med det unikke mål at tilgodese verdens brydere frem for 
alt, vil fortsætte på trods af det utal af forhindringer, vi har mødt og vil møde på vores vej.

Vi har demonstreret, at vi har styrken til at overkomme disse forhindringer sammen, og vi er 
kommet stærkere ud af denne krise. Vi stopper ikke, før vi er blevet en af de bedste internationale 
federationer, der findes. I denne ånd er mange projekter blevet fremført: the World Wrestling Plan, 
en ny tilgang til udvikling, diverse IT-projekter, et gennemført og transparent arbejde af FILA 
kommisionen, påbegyndelse af diskussioner under den nye identitet og FILA's nye image, osv. 
Yderlige forskellige projekter vil blive dannet af kommissionen og vil omkring februar 2014 blive 
diskuteret og godkendt af FILA bureauet.

I denne process af transformation og demokratisering af FILA vil en ny konstituering blive 
præsenteret for jer, og I vil have muligheden for at gennemgå den, før den kommer til afstemning 
ved FILA's næste ordinære kongres, som bliver afholdt i Tashkent i 2014.

FILA forbliver opmærksomme og vil medtage et hvert konstruktivt og positivt forslag fra dets 
medlemmer i henhold til at gøre vores sport mere attraktiv, da det udgør den eneste garanti for at 
forblive på det olympiske program.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til samtidig at ønske jer alle en glædelig jul og meget succes i 
2014.

Med Venlig Hilsen

Nenad Lalovic
FILA President

Corsier-sur-Vevey, 17. december 2013/cr  


