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Vinderen er fundet: 
I forbindelse med vores One Year Before Ar-
rangement var der en konkurrence om forslag 
til fanzoneaktiviteter. Vinderen af konkurren-
cen og weekendbilletten til Græsk/Romersk 
brydning blev Jacob Pedersen fra Herning.  
Jacob foreslog dværg-
kast med dukker og 
vandbaljeskydning med 
brydere. Der kom man-
ge andre gode forslag, 
og vi glæder os til at se, 
hvad der kan lade sig 
gøre under næste års 
VM. Da Jacob modtog 
beskeden om konkur-
rencen skrev han føl-
gende tilbage: ”Det er 
selvfølgelig dejligt at kunne komme til bryd-
ning, og jeg glæder mig da også til at kunne 
hjælpe til under arrangementet. Jeg pusler 
lidt med at få et ungdomsskolehold til at lave 
en aktivitetsstand i fanzonen eller lign.  Det 
kunne være en flødebolle kastemaskine, det 
kunne da være lidt sjovt. Nu må vi se.” 
 

 
Nyt område på hjemmesiden. 
På vores hjemmeside for VM i brydning 
www.wwc2009.dk er der kommet et nyt om-
råde specielt for frivillige. Her kan du tilmelde 
dig som frivillig, læse om opgaverne, se for-
dele og andet. 
Der er også en mulighed for at give din helt 
egne personlige støtte til arrangementet. 
Skriv lidt om hvad du forventer eller forestiller 
dig der skal eller kommer til at ske under VM i 
brydning. Sender du et billede med, kommer 
dette også til at kunne ses. Det må meget 
gerne være billeder af dig i trikot, så har vi jo 
mulighed for at lave en ny konkurrence. Dan-
marks kønneste bryder. Vi hører også gerne 
fra dig, hvis du har links til hjemmesider med 
lidt sjov og underholdende brydestof. 

 
 

 
 
 

 
 
 

BANG’s klumme 

Med under et år til VM begynder forberedel-
serne til den kæmpe event, VM i brydning bli-
ver, for alvor at tage fat, og vi er godt på vej. 
Vores aftale med det internationale forbund 
er underskrevet, TV aftalen med DR er un-
derskrevet, inden længe begynder vores 
markedsføring, der i starten af 2009 vil foku-
sere på bryde fans i norden, Tyskland og 
Frankrig inden vi for alvor sætter ind her-
hjemme. Vores organisationsstruktur er ved 
at falde endeligt på plads, og i øjeblikket sø-
ger vi efter to, der skal være med til at sikre at 
alle vores projekter bliver ført bedst muligt ud 
i livet. Muligheden for at oprette deltidsstillin-
gen og fuldtidsstillingen er kommet gennem 
tilskuddet fra Sport Event Denmark på 5.5 
millioner, og er penge der er øremærket spe-
cifikt til de to stillinger. Den sidste uges udvik-
ling i dansk brydning har ikke været sjov eller 
gavnlig for nogen der holder af sporten. Om 
Mark stiller op til VM eller ej er selvfølgelig in-
teressant for mange, og jeg tror vi alle håber 
han kommer til start. Men VM står og falder 
ikke med Mark, og selv uden Marks deltagel-
se er jeg ikke bekymret for vores budget, og 
at VM bliver en unik og fantastisk begiven-
hed! 
 

Mads Bang Aaen 

 
Send videre 
Men kom gerne igen. Kender du nogen der 
ikke modtager nyhedsbrevet, og som måske 
gerne vil læse det. Så send det videre til dem. 
For nye som gerne vil modtage det næste 
nyhedsbrev automatisk – send en mail til 
bekec@herning.dk, så kommer du på listen. 


