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Danmarks Brydeforbund (DB) 

Græsk-Romersk 
1. januar 2009 – 31. december 2009 

 
 
Resumé af Team Danmark-ansøgning 
Danmarks Brydeforbund har ansøgt om 1.967.000 kr. i støtte for den kommende periode. Der 
udarbejdes ny samarbejdsaftale for en 1 årig periode med mulighed for forlængelse. Det indstil-
les, at DB placeres i støttekategorien udviklingsprojekt jf. disciplinanalysen. 
 
I støtteperioden 1. januar – 31. december 2008 udgjorde den direkte støtte 2.040.198 kr. Samar-
bejdet omfatter 7 atleter i den internationale elite, hvoraf 3 tilhører den absolutte elite.  
 
Indstilling 
Det indstilles, at DB for perioden 1. januar – 31. december 2009 bevilges 1.949.000 kr. i direk-
te støtte. DB har ansøgt om støtte som falder udenfor TDs støtteramme, hvilket betyder, at der 
bevilges mindre end ansøgt. 
 
Indplacering 
3 Team Danmark-atleter 
2 Elite-atleter 
2 Verdensklasse-atleter (Anders Nyblom, Håkan Nyblom) 
 
Baggrund 
Dansk brydning har gennem de seneste 4 år leveret præstationer på højt internationalt niveau i 
enkelte vægtklasser. Særligt har en bryder skilt sig ud og taget medalje ved de seneste 3 VM. 
Desuden har to andre brydere vist internationalt niveau ved flere top 8 præstationer ved VM og 
EM, senest med bronze til EM. 2 af de 3 ovennævnte var kvalificeret til OL 2008 uden dog at 
komme videre fra indledende runde.  
Yderligere 2-3 brydere har pt. niveau til at begå sig på internationalt niveau, dog uden at kunne 
blande sig i den absolutte top. 
 
Økonomi 
Forbundet har stabil økonomi med en egenkapital på ca. 1.200.000 kr. 
Det samlede elitebudget for den kommende støtteperiode andrager 2.805.000 kr. DB’s andel 
udgør 856.000 kr. (31%), mens Team Danmarks andel udgør 1.949.000 kr. (69%). 
 
Team Danmarks kommentarer 
2008 har været et turbulent år for dansk brydning med både gode og dårlige resultater. Flere bry-
dere har udtrykt utilfredshed med forholdende omkring elitecentret i Farum og synes ”kørt træt-
te” i dagligdagen omkring elitecentret og forbundets bedste bryder Mark O. Madsen indgår pt. 
ikke i DB’s planer for det kommende år pga. uoverensstemmelser omkring udviklingsplaner og 
konkurrencedeltagelse. Usikkerhed omkring fremtiden betyder, at det er uhensigtsmæssigt at 
udarbejde en længere samarbejdsaftale og det kommende år bruges til at ”finde fodfæste” om-
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kring elitearbejdet og på den baggrund aftale de nærmere forhold for en efterfølgende aftale om 
samarbejde. 
DB er således i en periode, hvor der skal tænkes nyt i forhold til set-up omkring de bedste bryde-
re samt talent- og eliteudviklingsarbejdet generelt.  
Brydning er i Danmark en relativ snæver sportsgren rent udbredelsesmæssigt og er desuden 
svækket ved ikke at have tilstrækkeligt med uddannede trænere til at løfte træningstilbudene i 
klubberne og på eliteniveau. Det nærværende udviklingsprojekt skal være med til at løfte disse 
mangler og samtidig skal det gennemtænkes, hvordan talentudviklingen kan løftes yderligere de 
kommende år, fx gennem oprettelse af kraftcentre. 
 
Danmarks Brydeforbund er vært for VM i 2009 (Herning), hvilket giver perspektiv for samar-
bejdet, både resultatmæssigt og ”synlighedsmæssigt” for brydesporten. 
 
Sportsteamet, 20. november 2008 
 
 
Specialforbundets kommentarer  
Danmarks Brydeforbund har skriftligt meddelt, at de ikke har yderligere kommentarer til indstil-
lingen. 
 


