
 

  
Sen-Sommer-Seminar den 27. og 28. september 2008 i Kolding 

Brydeforbundet er i fokus frem mod VM 2009 
”Den unikke mulighed” 

Medlemssucces 
 

 

Tid 

 
Lørdag den 27. september i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 og  

Kolding uddannelses center, Ågade 27, 6000 Kolding  
 

10.00-11.00 
 
Ankomst, indskrivning/betaling og kaffe, sandwich på uddannelsescentret 

 

11.15-13.15 

 
Lederkursus På Kolding uddannelses center: ved Udviklingsudvalget 
□ Oplæg, historikken omkring ”den unikke mulighed” v/ Morten 
□ ”Den unikke mulighed” versus medlems succes v/ Bjarne 
□ Udvidelse af aktiviteter, såsom camps, klubbesøg, gæstetræning gennem klubkonsulent ordning v/ Morten 
□ Erfaringsudveksling – hvordan holder vi på bryderne henover sommeren – hvordan har den unikke mulighed spillet 
en rolle i din klub indtil nu? v/ Knud  

□ Rekruttering af nye trænere v/ Palle 
□ Input til Ide katalog. Dels til den nye kredsturnering og camps v/Palle 
□ promovering af brydning under og efter VM (20 sek. spot x 10 på regionalt tv) v/Bjarne 
 
 
Dommerkursus På Kolding uddannelses center: ved Torben Stolten Thomsen  

□ Regelfortolkning efter video 
□ Nye regler efter OL 
□ Hvad har vi lært i forbindelse med OL som vi kan bruge i den nye sæson 
□ Møde med trænerne – forberedelse hvad forventer vi i samarbejde med trænerne 

 
Listeførkursus PC og Ark på Kolding uddannelses center: ved Else Kilgod, Hanne Thomsen, Lene Søberg, Sonja 
Ekstrøm og Niels Hansen 



□ PC: Hanne Thomsen starter op med hjælp af Niels, med de nyeste opdateringer på alle 
Pc’er. Lene tager over. 

□ ARK; Else Kilgod 
□ Dommersedler, for aspiranter; Sonja Ekstrøm 

  
Lene Søberg introducerer det ”nye” kredsturnerings setup til alle.  Der er lagt op til en blanding af teori og 
opgaver. Har nogle af kursisterne specielle ønsker, så kan de sikkert også efterkommes. 

 
Trænerkursus – Coachinspiration i KIF-Klubhus: Ved Erik Nyblom, Jarek Pyzara og Kim Tønder 

□ Præsentation af planen for Team 2016, stævner og samlinger.  
□ Generel og specifik snak om hvilke stævner bryderne herudover kan/skal/ikke skal deltage til. 
□ Talent udvikling 
□ Afklarende spørgsmål 
Ledere og/eller ansvarlige trænere til brydere der pt. er på team 2016 bedes deltage, men det er oplagt 
for alle andre trænere at melde sig og få et indblik i elite brydning. Vi forsøger i denne tid at skabe en rød 
tråd i træningen af brydere, så der vil være inspiration at hente også til trænere der har ansvaret for nye 
brydere. 

 

Pauserne aftales på de respektive hold! 
 

13.15 – 14.00 

 

Frokost 

 

14.00 – 17.00 

 
Lederkursus fortsat På Kolding uddannelses center: Udviklingsudvalget 
                       Den unikke mulighed versus medlems succes 
 
Dommerkursus fortsat På Kolding uddannelses center: ved Torben Stolten Thomsen  

 
Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 16.00 

 
 
Listeførkursus fortsat På Kolding uddannelses center: ved Else Kilgod, Lene Søberg og Sonja Ekstrøm 
 

Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 16.00 

 
Trænerkursus fortsat – Coachinspiration i KIF-Klubhus: Ved Erik Nyblom, Jarek Pyzara og Kim Tønder 

□ fremvisning af sæsonplan for senior 



□ Teori og praksis fra det nye trænings hæfte ”Brydeskole – brydning for børn” rettet mod nye forældre 
trænere, trænere der træner nybegyndere og trænere generelt. Elite trænerne giver deres udtryk på 
vigtigheden i at starte med disse grundlæggende ting, og introducerer et brydegreb fra stående og et 
fra parterre. Den flyvende mares - og oprulningens abc. 

 

Pauserne aftales på de respektive hold! 
 

17.15 

 

Fælles check in på First Hotel i Kolding Centrum 

 

19.00-24.00 

 

Banket i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 

 

 

 

 

 

Sen-Sommer-Seminar 2008  
Fortsætter 

 
TID 

 

Søndag den 28. september i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 

 

10.00-12.00 

 

Ledere, dommere, listefører, trænere, forældre med flere bedes være klar præcis kl.10.00  
 

□ Fordelingsnøglen; Udvidelse af aktiviteter, såsom klubudvikling, camps, skolesamarbejde, 
præsentation af enkle retningslinier, kontrakter og bonus størrelser. v/ Palle  

□ VM 2009 Herning – status v/ Mads 

 

 
12.00 

  
Frokost og evaluering  

 
13.30 

 
1000 tak for denne, ha’ en forrygende sæson 

 


