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D A G S O R D E N 
for 

Danmarks Brydeforbunds  
ordinære repræsentantskabsmøde 
søndag den 6. juni 2010 kl. 9.30 i 

Hercules lokaler 
Adamsgade 7 
5000 Odense 

 
 

1) Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen foreslår John Mørch 
 
2) Kontrol af stemmeberettigede 
 
3) Valg af 3 stemmetællere 
 
4) Bestyrelsens beretning 
 
5) Udvalgenes beretninger 

a. Eliteudvalget 
b. Udviklingsudvalget 
c. Dommerudvalget 
d. Amatør- og ordensudvalget 

 
6) Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 
7) Gennemgang af hovedlinier for DB’s virke i fremtiden 
 
8) Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder: 

a. Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB 
b. Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne 
c. Fastsættelse af pris for startlicenser 
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9) Behandling af indkomne forslag 

Der er modtaget 3 forslag til behandling. 
a. Forslag til ændringer af betaling af kontigent  - DB 
b. Forslag til ændringer af betaling af licenser  - DB 
c. Forslag til ændring af bestyrelsessammensætning - Herning   

 
 
10) Valg til bestyrelse og udvalg  

a. Formand for 3 år 
Allan Jakobsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 
Palle Nielsen er kandidat. 

b. Næstformand for 2 år 
Torben S. Thomsen afgår uden for tur og er ikke villig til genvalg 
Bestyrelsen foreslår Louisa McKennell 

c. Eliteudvalgsformand.  
Freddy Viholt afgår efter tur og er villig til genvalg. 

d. Udviklingsudvalgsformand.  
Morten Hansen afgår efter tur og er ikke villig til genvalg. 

e. Dommerudvalgsformand. 
Peter Rafn afgår efter tur og er villig til genvalg. 

f. Suppleant til bestyrelsen.  
Henning Jensen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

g. Medlem af  for amatør- og ordensudvalget  
Bjarne H. Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

h. Suppleant til amatør- og ordensudvalget  
Vacant. 

i. Registreret- eller statsautoriseret revisor 
 
11) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 
 
12) Eventuelt 
 
Ved valg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. 
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Bestyrelsens beretning 
 
Et meget spændende og yderst krævende år er gået. Dansk brydning har på mange områder vist sit 
sande jeg.  
 
Men en ting er sikkert VM, som var vort mål i 2009 blev gennemført til ug med kryds og slange.  
Det er sikkert første gang at en beretning indledes med på engelsk, men det skal med og det sætter 
vort arbejde udadtil i relief. 
 
Sted: Axelborg – Hosting Winners – Sport Event Danmark seminar for hele verdens idærtsledere. 
 

Distinguished guests – Ladies and Gentlemen. 

 

I’m pleased to hear from the CEO of Sport Event Denmark, Lars Lundov, that today’s conference 

has had many good exchanges on the very interesting subject of “hosting winners”. 

  

My take on the matter is that imagination is the real challenge when it comes to planning and 

hosting big sport events.  

 

Cause if you can imagine it – you can achieve it.  

 

That is: if you are willing to put in a lot of hard work… 

 

Let me illustrate with a story:  

 

Two weeks ago I was invited to the World Championships in wrestling in the Danish city of Hern-

ing.  

 

The fact is that wrestling isn’t really among the biggest sports in Denmark. The Danish Wrestling 

Federation doesn’t have that many members. Compared to for instance sports like soccer, handball 

or badminton. 

 

So – honestly, I thought to myself - would Denmark really be able to pull off a remarkable World 

Championship?  

 

As I walked into the big indoor stadium I got my answer: 

  

• I was greeted by the roaring sound of cheers from thousands of ecstatic fans.  

• As far as the eye could see colourful clothes and banners marking all the different nationali-

ties present were lighting up the grand arena. 

• The air was filled with pleasant, expectant tension – almost like electricity. So thick I could 

almost have grabbed it! 

 

But to make a long story short: With a mix of hard work, know-how and creativity the Danish 

Wrestling Federation had arranged perhaps one of the greatest world championships ever.  

 

They did it by involving everybody. The whole city was involved in the event – as were hundreds of 

dedicated volunteers. They were really the backbone of the event! 
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For me it was a revelation. I think Herning is a great example of what can be achieved with bold, 

vivid and limitless imagination. 

 

Of course successful planning and hosting of big sport events also takes long-term dedication – 

especially financially.  

 

You’ve got to put your money where your mouth is! 

 

Karina Christensen 

 

 

Når man hører og læser disse ord fra vor forhenværende kulturminister Karina Christensen får jeg 
stadig gåsehud. Det lykkedes for lille Danmarks Brydeforbund, at skabe et af de mest spektakulære 
mesterskaber nogensinde. Vi satte en ny dagsorden på mange områder. Vi skabte en good will som 
er ude sidestykke i dansk brydning.  Genbrug, ja men det er så vigtigt, at det sagtens kan nydes en 
gang til. 
 
Med over 250 akkrediterede journalister, fotografer og tv-folk fra mere end 20 lande, over dobbelt 
så mange tilskuere som forventet og med et deltagerantal der nærmere sig de 1000 fra 75 lande, 
samt diverse projekter, ja så har VM i brydning faktisk været en succes.  
 
Nå ja, så fik vi for resten først en VM bronzemedalje fredag den 25. september da Håkan Nyblom 
på hjemmebane fik vist omverdenen, at han var den rette til at indfri forventningerne og at udmel-
dingen om en medalje var realistisk. Og søndag kunne endnu en dansk bryder få hængt metal om i 
halsen. Mark O. Madsen fik fyldt den runde hal og stemningen blandt publikum var præget af både 
spænding og nervøsitet over udfaldet af VM finalen i 74 kg. Det blev en sølvmedalje for 3. gang til 
den 25 årige falstring, der tabte til den tyrkiske bryder Selcuk Cebi.  
 
Derudover har der været mellem 250 – 300 frivillige fra hele landet, som har ydet en uvurderlig 
indsats og bevist at lysten til at ”hjælpe” og være frivillig stadig er intakt. De har været smilende, 
hjælpsomme g stået på benene fra 7 morgen til 24 aften – uden dem var det ikke gået. Og det er 
hvad dette VM bærer præg af, at alles arbejde har været lige vigtigt, og at uden den enkeltes indsats, 
havde det ikke kunnet lade sig gør at afholde så stort et mesterskab  
 
For de danske bryderne har dette VM været en oplevelse ud over det sædvanlige, de har oplevet 
noget helt unik og smukt, som det er at deltage i et VM på hjemmebane og fra dem alle er reaktio-
nen den samme – ”det er den fedeste oplevelse i deres liv”. At kunne høre publikum råbe på sig, 
inden man skulle i aktion, fornemme opbakning mens de var på madrassen og sidste men ikke 
mindst jublen og larmen når en kamp blev vundet. 
 
Publikum var også et positivt kapitel under VM. Overrasket var mange, da der mandag middag stod 
fans med flag og banner fra blandt andet Iran og Tyrkiet uden for hallen, og ventede på at komme 
ind til de første fristils kampe – det havde vi ikke regnet med. Og sådan blev det faktisk ved hele 
ugen, selvfølgelig med en kulmination fredag aften hvor Herning Messecenter stod på den anden 
ende. Den lokale bryder der havde præget byen på flag, busser, banner og butikker de sidste par 
måneder og som vinder VM bronze på hjemmebane – ingen kunne have skrevet den drejebog. 
 
Deltagerne på VMs Youth Camp fyldte også godt på tribunepladserne i VM arenaen. De unge bry-
dere der enten havde sovet på madrassen, i campingvogn eller i en nærliggende hal, fik fra mandag 
til søndag en unik chance for at møde unge ligesindede fra andre lande, samtidig med at de blev 
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trænet af nogle topprofessionelle trænere fra bl.a. Japan, Tyskland og USA. Den begejstring og en-
tusiasme der var i hallen, når de unge bryder gik på madrassen, var ikke til at tage fejl af. 
 
Ej heller var begejstringen og stoltheden i de mange små øjne, der deltog i Olympia projektet til at 
tage fejl af, da de lørdag aften enten stod på finalen madrassen i VM arenaen eller sad på tilskuer-
pladserne og larmede. Det var i de øjeblikke at missionen lykkedes for mange, at stå der og lade sig 
tiljuble som en anden romersk gladiator, selvom man bare kommer fra Gjellerup Parken eller 
Vollsmose – det var stort. I Fanzonen stod den på mad, musik og hyggeligt samvær. Men stedet 
blev samlingssted for både gæster, ledere og brydere og øllene blev skænket med rund hånd da både 
Håkan og Mark vandt medaljer. 
 
På campingpladsen mødte den ”udnævnte” campingchef også en del udfordringer. Både fra gæster 
som havde booket sig ind og andre som ”manglede” et sted at overnatte, samt folk der havde beslut-
tet sig for at ankomme kl. 3 om natten. Men alt blev klaret med en positiv indstilling til tingene og 
styr på sagerne. Alt i alt et VM der klappede fra start til slut, og som har sat nye standarder for af-
viklingen af et internationalt mesterskab både i brydeverden men også for andre idrætsgrene. 
 
Tak for hjælpen, alle som en. 
 
Det var en oplevelse som jeg er sikker på at alle brydefans nødigt ville undvære. Det skulle være 
starten på en ny æra for dansk brydning.  Med det unikke sammenhold som der var før og under 
VM, gav løfter om at dansk brydning har en stor fremtid.  
 
Normalt ville alt den positive omtale give alle blod på tanden, men ikke når det er dansk brydning. 
Hellere kæmpe for sine egne egoistiske ideer, end være realistisk og se de muligheder der er i frem-
tiden.  
 
Vi kan ikke stoppe udviklingen, men vi kan forsøge at sætte vort præg på den. Vi må ikke bygge 
luftkasteller, for de holder ikke. Vi skal realistisk sætte opnåelige mål, med de ressourcer der er til 
rådighed, ikke mindst økonomisk. DIF og Team Danmark stiller i dag store krav og det skal vi re-
spektere, og arbejde ud fra. Vi skal være ydmyge, men også udfordre systemet. Vi skal udfordre det 
når det er nødvendigt. Vi skal ikke være dumsmarte og tro vi ved bedre.  
 
Team Danmark har i mange år været en fantastiks samarbejder. De har troet på dansk brydning, og 
givet os den støtte vi ønskede. Det gav resultater og hvorfor: Fordi vi fulgte de visioner og mål vi 
sammen satte os. TD havde og har stadig tillid til den organisation vi sammen opbyggede. Det var 
ikke en gavebod. Det var hårdt arbejde, især for eliteudvalget. Ballonen var ved at briste flere gan-
ge. Presset fra egoistiske grupper, gav mere arbejde end godt var. Tiden til at tænke brydning blev 
reduceret, da det galt om at undgå de knive som var på vej. Som formand er jeg stolt over at have 
bibeholdt troen på vor landstræner, Elitechef og eliteudvalg. Kampen for at nedgøre deres arbejde 
for egen vindings skyld har været barsk og kun givet det resultat vi kender i dag.  
 
Alle bør tænke på at vi lever i et civiliseret land og ikke en bananrepublik. Jeg ved at Eliteudvalget 
og Brydeforbundets bestyrelse gjorde det rigtige. Da virker som om der er nogen som mistror vore 
gerninger. Derfor bliver jeg nød til at bringe nedenstående brev fra TD.  
 
Team Danmark (TD) udarbejdede ultimo 2008 i samarbejde med Danmarks Brydeforbund (DB) en 
disciplinanalyse af elitearbejdet i forbundet. 
 
 
 
Disciplinanalyse 2009 
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På baggrund af en overordnet elitesportsfaglig analyse af forbundets elitearbejde og internationale 
resultatperspektiver blev forbundet vurderet til at opfylde forudsætningerne for at blive indplaceret 
som udviklingsprojekt i Team Danmarks støttekoncept 2009 - 2012. Denne overordnede vurdering 
blev begrundet i følgende forhold: 
 
DB har gennem de seneste år vist et sportsligt udviklingspotentiale, hvor forbundet gennem et fler-
årigt udviklingsarbejde kan have potentiale til at opnå et resultatperspektiv, der kan opfylde krite-
rierne for at indgå i ’Elite Forbund’ eller ’Individuel Elite’. For perioden 2009 – 2012 er vurderin-
gen ligeledes, at der er få/enkeltstående atleter, som har medaljepotentiale til EM, VM og OL. 
 
DB’s talentudvikling er primært organiseret og struktureret på decentralt niveau. En overordnet 
opgave for udviklingsprojektet er således, at forbundet får beskrevet en samlet strategi for talent-
udviklingen. 
 
DB arbejder efter en vedtaget elitepolitik med afledte strategier og handlingsplaner. Derudover 
blev det vurderet, at forbundet lever op til Team Danmarks kriterier for et socialt og etisk ansvar 
for dansk eliteidræt generelt. Endelig viste analysen, at forbundet har behov for at foretage konkre-
te initiativer og/eller prioritering med henblik på at øge forbundets egenfinansiering af det samlede 
elitebudget. 
 
Der var etableret en professionel driftsorganisation med beslutningskompetence og afledt ansvar 
for det samlede elitearbejde. Det blev vurderet, at forbundet havde ledelsesmæssige og faglige 
kompetencer, menneskelige ressourcer og fysiske rammer i forhold til at varetage et elitearbejde 
med et fremtidigt internationalt resultatperspektiv på højeste niveau. 
 
Team Danmarks samlede konklusion: 
2008 var et turbulent år for dansk brydning med både gode og dårlige resultater, bl.a. var OL en 
sportslig fiasko, begge kvalificerede brydere tabte i første runde. Flere brydere udtrykte utilfreds-
hed med forholdende omkring elitecentret i Farum og synes ”kørt trætte” i dagligdagen omkring 
elite-centret og forbundets bedste bryder indgik efterfølgende ikke i DB’s planer for det kommende 
år. 
 
På grund af den store usikkerhed omkring fremtiden valgte Team Danmark og Danmarks Bryde-
forbund kun at indgå en et-årig samarbejdsaftale. Samtidig blev det aftalt, at året skulle bruges til 
at ”finde fodfæste” omkring elitearbejdet og på den baggrund aftale de nærmere forhold for en 
efterfølgende aftale om samarbejde. DB var således i en periode, hvor der skulle tænkes nyt såvel i 
forhold til elite set-up omkring de bedste brydere, som i forhold til talent- og eliteudviklingsarbej-
det 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 træningstilbude-
ne i klubberne og på eliteniveau. Udviklingsprojektet skulle være med til at løfte disse mangler og 
samtidig give mulighed for at gennemtænke, hvordan talentudviklingen løftes yderligere de kom-
mende år, fx gennem oprettelse af kraftcentre og beskrivelse/implementering af et bryderspecifikt 
aldersrelateret træningskoncept 
 
Danmarks Brydeforbund var vært for VM i 2009 (Herning), hvilket gav perspektiv for samarbejdet, 
både resultatmæssigt og ”synlighedsmæssigt” for brydesporten. 
 
Individuel elite 2010 - 2012 
Danmarks Brydeforbund er over en periode på to år gået fra at være placeret som ”Eliteforbund” 
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med fastansatte trænere og sportschef, Team Danmark elitecenter med daglig træning og et elite-
miljø, hvor en større gruppe af både etablerede verdensklassebrydere og unge talenter kunne udvik-
le sig, til i dag at have målrettet støtten udelukkende til to brydere, som træner i deres respektive 
klub. Den udvikling skal ses som en konsekvens af de store uoverensstemmelser, som har været ka-
rakteristisk for forbundet gennem de seneste tre år. Da Team Danmark i 2006-2008 indgik samar-
bejdsaftale med DB og placerede forbundet som ”Eliteforbund” var det efter en længere årrække, 
hvor DB havde vist positiv udvikling og stor politisk vilje til at stå sammen om elitearbejdet og med 
konsensus fra bryder til klub og til forbund. Fra foråret 2008 begyndte det gode samarbejde des-
værre at slå revner på grund af udefra kommende interesser, som påvirkede elitearbejdet og der-
med bremsede den brydemæssige udvikling på en negativ måde. Både enkeltpersoner og enkelte 
klubber med BK Thor i spidsen forsøgte at påvirke de enkelte brydere til at flytte fra elitecentret i 
Farum ved at stille bedre forhold andre steder. Team Danmark forsøgte uden held at bringe par-
terne sammen og enes om et fælles samarbejde til brydesportens bedste, men det viste sig desværre 
ikke muligt. Efterfølgende viste det sig, at flere aktører ikke kunne holde hvad de lovede overfor 
bryderne, hvilket blandt andet betød, at TD i foråret 2009 måtte bevilge en kvart million kr. ud over 
den eksisterende bevilling for at få ro og skabe optimale forhold til de allerbedste brydere frem 
mod VM 2009 i Herning.Det lykkes glædeligvis, at opnå en god sportslig succes ved VM 2009 med 
bl.a. en sølvmedalje og en bronzemedalje. 
 
De store udefrakommende påvirkninger betød at den konsensus og ro, som et hvert elitearbejde 
kræver, ikke længere var til stede. På den baggrund valgte Team Danmark i 2009 at lukke det fæl-
les elitecenter i Farum. 
 
Det var således uoverensstemmelser mellem de politiske valgte ledere (DB’s bestyrelse) og enkelte 
eliteklubber, hvor specielt BK Thor modarbejdede linierne for elitearbejdet, der gjorde, at funda-
mentet for den elitære udvikling forsvandt, og et mangeårigt udviklingsarbejde faldt således til jor-
denpå få måneder. 
 
På den baggrund valgte Team Danmark efterfølgende at indgå individuelle aftaler med de to bry-
dere, om pt. har verdensklasseniveau og dermed at placere DB i støttekategorien ”individuel elite” 
uden støtte til andet end netop de to navngivne brydere. 
 
Det er Team Danmarks klare opfattelse, at der er behov for et langt bedre og forpligtende samar-
bejde mellem de centrale aktører i DB, såfremt elitearbejdet igen skal bringes tilbage på et interna-
tionalt niveau. 
 
Med venlig hilsen 
 
Michael Andersen   Martin Elleberg Petersen 
Direktør                        Konsulent    
 
Det er ikke af brødnid, at DB har engageret sig i EliteKurs. Bestyrelsen erkender TDs ret til at gøre 
som de gør, i forhold til Elite/talentarbejdet. Det gør de fantastisk godt. Ingen kan gøre det bedre. 
Men der mangler noget centralt i arbejdet med talentudviklingen i specialforbundene. Der mangler 
en accept af at talentudvikling er noget meget centralt i specialforbundenes arbejde. Derfor ønsker 
vi at bidrage med vore erfaringer. Ikke fordi vi syntes vi er blevet dårligt behandlet af TD, nej tvært 
imod. Vi mener at alle talenter der har et protentiale skal have samme muligheder. Det er enkelt og 
ligetil. Men DIF har en opgave med at få det med i sit program. Alle specialforbund og klubber har 
et ønske om at skabe udvikling og talenter. Vi har ikke alle samme mål, men de få der vil satse alt 
på deres sport, for at blive ”stjerne” skal også have lov hvis deres talent rækker. 
Talentudvikling hører naturligt hjemme i specialforbunds regi. Vi har den viden og ekspertise der 
skal til, men TD er dem der skaber stjernerne. Der ligger deres største ekspertise. 



Side: 11   
 

Eliteoptimering eller talentudvikling.  

 
 

FFoorrmmååll  ffoorr  EElliitteekkuurrss  

  
Formålet med Elitekurs er at igangsætte en debat om rammerne for udvikling af eliteidrætten i 
Danmark. Skabe forståelse for oprettelse af et konkret udviklingskoncept for sportsgrene, som står 
uden for Team Danmarks medaljesatsning og opstille vision for idrættens rolle i Danmark 2020.   
  

BBaaggggrruunndd  ffoorr  EElliitteekkuurrss  

  
Af Lov om eliteidræt af 26. april 2004 fremgår det at Team Danmarks formål er, ”at udvikle dansk 
eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. I samarbejde med Danmarks Idræts-
Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere 
iværksætter, koordinerer og effektiviserer Team Danmark fælles foranstaltninger for eliteidrætten i 
Danmark”. 
 
Af pressemeddelelse den 20. april 2004 fremgår det at, ” De nye arbejdsopgaver indebærer bl.a. et 
øget fokus på talentudvikling og de unge udøvere, et tættere samspil med kommunerne, ligesom 
rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene er blevet et særskilt arbejdsområde.” I samme 
pressemeddelelse udtaler daværende Kulturminister Brian Mikkelsen: ”Jeg forventer, at den nye lov 
skaber den nødvendige ro om eliteidrætsarbejdet herhjemme, …” 
Der var ro i nogle år, men her snart 6 år efter lovens vedtagelse er der et stigende pres på rammerne 
for dansk idræt i almindelighed og talentudvikling i særdeleshed. Tid til nytænkning. 

  

PPrrooggrraammeerrkkllæærriinngg  ffoorr  EElliitteekkuurrss  

  
1. Talentudvikling 
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Vi vil arbejde for at sikre struktureret talentudvikling i alle idrætter, der arbejder på at skabe inter-
national elite. Et bredt talentarbejde vil optimere den samlede talentudvikling i dansk idræt og vil 
være forudsætning for fremtidens placering i den internationale elite. 
 
2. Social og samfundsmæssig ansvarlighed 
Vi vil arbejde på at talenter i alle specialforbund sikres en social og samfundsmæssig funderet ta-
lentudvikling. Alle talenter skal sikres gode vilkår og skal behandles efter deres individuelle behov 
og potentiale.  
 
3. Idrætsfaglig optimering 
Vi vil arbejde på at sikre optimalt respekt for og udnyttelse af de enkelte forbunds faglige eksperti-
se, gerne på tværs af idrætterne. Forbundenes faglighed er den største ressource i udviklingen af 
talenter. Idrættens forskellighed skal anerkendes og respekteres.  
 
4. Sportslig mangfoldighed 
Vi vil arbejde på at sikre rammer for den sportslige mangfoldighed i Danmark, både i forhold til 
mediedækning, administrative og organisatoriske ressourcer samt økonomiske rammer. 
 

MMåållssæættnniinngg  ffoorr  EElliitteekkuurrss  

  
Den konkrete målsætning for arbejdet i Elitekurs i 2010: 
 

Kortlægge og dokumentere vilkår og rammer for talentudvikling i dansk idræt. 
 

• Fremme debat om og forståelse for elitær talentudvikling. 
 

• Arbejde på at sikre en ny platform, der kan tilbyde ressourcer og struktur til den fremtidige 
talentudvikling og sikre at udviklingen sker kompetent, socialt ansvarligt, på højeste niveau 
og idrætsligt mangfoldigt. 
 

• Arbejde frem mod en konference i efteråret, med deltagelse af aktører, beslutningstagere og 
interessenter i eliteidræts- og kulturmiljøet. 

 
Til dette formål skal tilknyttes konsulent- og sekretariatsbistand.  
 

OOrrggaanniissaattiioonn  aaff  EElliitteekkuurrss  

  
Plenum: 
For alle specialforbund som kan identificere sig med den fælles programerklæring.  
Plenum mødes efter behov.   
 

Koordineringsgruppe: 
Et stående udvalg med 5 personer.  
Koordineringsgruppen mødes efter behov.  
Hovedopgaver er bl.a.: 
 

• at arbejde for den fælles programerklæring 
 

• indkalde og afholde møder 
 

• arbejde for beslutninger i plenum 
 

• forberede og koordinere beslutningsforslag 
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Det er bestyrelsens overbevisning, at det er den bedste måde at skabe forandring på. En nødvendig 
forandring, hvis vi i fremtiden skal skabe nye verdensstjerner. 
 
Elitekurs anskuer Vejen til ”Stjerne” Vi har valgt at bruge titlen Eliteoptimering eller talentudvik-
ling. Vi har ikke fundet ud af det rigtige ord for ”eliteudøvere, men som det ses af skemaet nedenfor 
er der mange sammenfald og forskelligheder. Det er disse ting vi ønsker at få belyst, og hvad er 
mere fornuftigt at gå sammen om opgaven med andre specialforbund.  
 
Talentudvikling hører naturligt hjemme i specialforbunds regi. Vi har den viden og ekspertise der 
skal til, men TD er dem der skaber stjernerne. Der ligger deres største ekspertise. 
 

DIF og specialforbundende 
 
Udviklingen i vor moderorganisation DIF, gennemgår også i disse år, en stor forandring.   DIF har 
gjort sin organisation smallere, sagt farvel til mange medarbejdere for at skabe sammen hæng mel-
lem indtjening og udgifter, men også for at signalere at specielforbundene er meget forskellige.  
Forskellene er blevet så markante, at DIF har besluttet at splitte de 60 specielforbund op i 2 afdelin-
ger med denne begrundelse: 
 

• Behov for at behandle forbundene forskelligt 
• Behov for flere hænder og tværfagligt fokus 
• Behov for ledelsesmæssigt fokus 

 
Den konkrete opdeling: 
 

• DBU, DHF, DGU, SVØM, DBF, DGF, DTF, DAI, DHIF, DRF og DSejlU vil høre under 
DIFs Kommunikationsafdeling. 

• Alle øvrige specielforbund under Udviklingsafdelingen. 
 
Vi kommer under Dorthe Heides ressort, hvor uddannelse, organisationsudvikling, udvikling af 
forbund, forbundskontakt, særlige indsatser og skole og institutioner.  
 
De forbund som kommer under Kommunikationsafdelingen med Morten Mølholm i spidsen, vil 
arbejde med kommunikation, synlighed, analyse og viden, kommuner og forbundskontakt.  
 
 For at kunne styrke DIF og specielforbundene har der været nedsat 2 grupper til at arbejde med 
fremtiden.  De har udarbejded to rapporter. 
 
Den ene er : Forslag til etablering af et fællessekretariat for DIF’s specialforbund. 

Den anden er: Forpligtende samarbejde mellem DIF og specielforbundene. 
 
I disse er der følgende afsnit som er meget vigtige for vor fremtid: 
 
Good governance 
Det foreslås, at alle medlemsforbund af DIF – og herunder naturligvis også DIF selv – 
forpligtes til at leve op til et sæt minimumsregler for ”good governance”. Forbundene skal 
således som minimum have: 
 
• Åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, hvor bestyrelsesbeslutninger 
som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen 
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• Åbenhed og gennemskuelighed i regnskabsprocessen, herunder en forankring af 
ansvaret for regnskabsprocessen i bestyrelsen samt offentligt tilgængelige 
regnskaber og budgetter 
 
• Forbundsbestyrelsen bør med passende mellemrum drøfte og vedtage visioner, 
strategier, politikker samt samarbejdet med sekretariatet 
 
• En ”code of conduct” for bestyrelsesarbejdet skal være udarbejdet og offentliggjort 
over for repræsentantskabet. DIF bør udarbejde en skabelon for en sådan code, som 
forbundene kan tage udgangspunkt i. 
 
• Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration 
skal være nedfældet 
 
• Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat på 
funktionærlignende basis som medarbejder/leder i forbundet 
 
• Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at 
udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen 
 
Økonomisk tilsyn 
Som det er nu modtager og gennemgår DIF forbundenes reviderede årsrapporter samt 
revisionsprotokoller. Materialet modtages typisk 2-6 måneder efter regnskabsårets 
afslutning. Ved gennemgangen af materialet sikrer DIF sig at: 
 
• Specialforbundet anvender og lever op til bekendtgørelsen, herunder at revisor 
har forholdt sig til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
 
• Såfremt der i revisionsprotokollen er anført særlige forhold, kontaktes forbundet 
med henblik på at sikre, at der er iværksat de nødvendige handlinger. 
Specialforbundene foretager indberetning til den økonomiske fordelingsnøgle – en 
indberetning, som er grundlag for fremadrettet tilskud for forbundene. 
 
• DIF anmoder i tilknytning til indberetningen forbundets revisor om at udføre en 
række arbejdshandlinger, som skal verificere de indberettede oplysninger 
 
• DIF gennemgår indrapporteringen samt revisors rapportering, og der foretages 
opfølgning/afklaring af særlige udviklingstendenser og bemærkninger fra revisor. 
Såfremt et specialforbund kommer i økonomisk uføre, og DIF har besluttet at stille kapital til 
rådighed for at sikre forbundets fremtidige drift, kræver DIF sædvanligvis følgende forud for 
beslutning om at stille kapital til rådighed: 
 
• Der foreligger godkendte budgetter, likviditetsbudgetter mv. for forbundet der 
understøtter DIF’s beslutning om at stille kapital til rådighed for forbundet. 
 
• Beslutningen herom godkendes af DIF’s økonomiansvarlige og bestyrelse. 
 
• Der stilles krav til specialforbundet om løbende at afgive økonomirapportering til 
DIF, således at DIF tæt kan følge, at den økonomiske udvikling realiseres som 
forudsat. 
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• Andre krav som vurderes fornødne i de konkrete tilfælde 
 
I forlængelse af ovenstående foreslås følgende opstramninger og nye tiltag: 
 
Opstramning: 
 
• Forbundenes revisor skal gøres opmærksom på, at de har en pligt til straksrapportering 
til DIF ved betydende negative afvigelser. Det betyder, at DIF har 
mulighed for at skride ind, straks den betydende afvigelse identificeres. 
 
Nye tiltag: 
• Identifikation af nøgletal inden for økonomiske forhold efter DIF’s skøn, som 
stikprøvevis kan forlanges af forbundene i bestræbelserne på at tage en negativ 
økonomiske udvikling i opløbet. 
 
• Forbundene er forpligtede til på anmodning fra DIF at udlevere måneds-eller 
kvartalsbalance med eventuelle kommentarer til DIF tilligemed oplysning om 
aktuel likviditetssituation. 
 
• Forbund kan sættes under administration, såfremt der er en uhensigtsmæssig 
økonomisk udvikling. 
 
• Forbundene er forpligtede til at rådgive sig med DIF, førend at de søger værtskab 
for internationale begivenheder med henblik på at sikre, at der foreligger 
økonomisk realistiske budgetter for arrangementerne, således at forbundene er i 
stand til at påtage sig værtskabet uden økonomiske skrammer. 
 
Mødepligt 
Det foreslås, at forbundene har pligt til at deltage med minimum 1 repræsentant i 
fællesskabets drøftelser på DIF’s budget- og årsmøde. 
 
Solvens 
Endelig foreslås det, at forbundene skal leve op til et nærmere defineret krav om solvens. 
Sanktioner 
 
Fællesskabet – dvs. DIF’s bestyrelse og i sidste instans repræsentantskabet – vil skulle 
have mulighed for at sanktionere forbund, der ikke lever op til reglerne for ”good 
governance”, forvaltningsrevision, solvens og mødepligt. Sanktionerne skal naturligvis følge 
overtrædelsens karakter, dvs. være alt fra en advarsel til - i gentagne, grove tilfælde - 
tilbageholdelse af tilskud, eksklusion o.l. 
 
Ligeledes bør vi overveje at bakke op om og gøre brug af tilbuddet om at få skabt et fælles sekreta-
riat for DIFs specialforbund. 
 
DB har før taget initiativ til dette, men interessen har ikke været så stor, da forskelligheden, ikke 
kun på det sportslige, men også organisatorisk en forskellige. På trods af den manglende opbakning, 
bør vi gå i gang med at skabe en mere professionel organisation for dansk brydning.  
 
Jeg skal opfordre til at læse disse 2 rapporter, som begge findes på DIFs hjemmeside på følgende 
link: http://www.dif.dk/OmDIF/Forside/Politik/DIF årsmøde 2010.aspx 
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Vi står overfor mange udfordringer de næste mange år, men omstrukturering af hele idrætsverdenen 
er nødvendig. Vi skal i højere grad tilpasse os tiden. Det er faneme uhyggeligt, at det er fitnes kultu-
ren der tordner frem, på bekostning af det vi går og laver.  
 
Vi har fået rigtig mange roser for vort arbejde i 2009. Vi er blevet rost til skyerne for de mål vi hav-
de sat os. Vore samarbejdspartnere har været yderst tilfreds med bestyrelsens arbejde.  FILA har 
givet Danmark den største udmærkelse for godt lederskab, ved at udnævne Brydeforbundets for-
mand til Hall of Fame for leaders. Det er kun 4. gang denne udnævnelse bliver uddelt, så æren, fø-
lelsen, stoltheden af at dansk brydning bliver hædret på den måde er kæmpe stor.  
 
Der er rigtig mange der har kæmpet for at brydningen skulle komme på verdenskortet. Det lykkedes 
og jeg er dem tak skyldig. For uden alle jer ude i klubberne, der var med til at trække, havde det 
ikke gået. Lad os nu håbe at det bliver fællesskabet og sammenholdet der også i fremtiden vil sejre. 
Dansk brydning er ikke skabt på et egoistisk grundlag og har ikke brug for det i fremtiden. 
 
Tak til alle. Tak til TV, Pressen, DIF, Team Danmark, Sport Event Danmark, Herning Kommune 
og alle de klubber og deres medlemmer, der trak den kæmpe VM succes i hus og bragte Danmark 
op på det plan hvor også de store lytter.  
 
Det var en fornøjelse at se de mange frivillige der hjalp til ved VM. Kendte brydeansigter, men så 
sandelig også en meget stor gruppe, for hvem glæden ved at hjælpe og være en del af et stort me-
sterskab,  glædede organisationskomiteen. Uden kendskab til brydning, men med interesse for at 
hjælpe og få en oplevelse. Danmarks Brydeforbund, Herning Brydeklub og Herning Kommune 
skabte et miljø hvor trivslen og respekten var drivkraften. Jeg ved vi behandlede disse mennesker 
med så stor respekt, at de er klar, når Herning Kommune kalder næste gang.  
 
Personligt er jeg stolt af, at have holdt fast og støttet de medarbejdere som var udsat for så stor kri-
tik undervejrs. Det havde været meget lettere at have bøjet sig. Det havde givet en bedre nattesøvn, 
men ikke de resultater vi står med nu. 
 
 
For bestyrelsen 
Allan Bo Jakobsen 
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Eliteudvalgets beretning 
 
Tilbage blik 
Der kan vel ikke herske tvivl om at VM overskyggede hele efteråret i 2009, det var timet og  
tilrettelagt, og at det var en succes er jo heller ikke en hemmelighed. 
  
Det var også det bedste resultat vi nogensinde har opnået, en bronze til Håkan Nyblom  
og en sølv til Mark O Madsen. Endvidere levede både Rune Nilsson og Frederik Ekstrøm 
også op til vore og Team Danmarks forventninger, ved at vinde hver en kamp ved VM.  
Herudover levede også Fredrik Bjerrehus og Anders Ekstrøm op til vore fælles målsætnin-
ger, da begge to opnåede en top-8 placering ved de internationale juniormesterskaber.  
Dette var desværre ikke alene nok til at kunne opretholde det tilskud, som eliten og forbun-
det tidligere modtog, og vi måtte sige farvel til landstræner Jarek Pyzara og sportschef Erik 
Nyblom som fuldtids ansatte. Dette er et tab som er svært at takle, men det er der også talt 
meget om. Heldigvis har sidstnævnte et bryderhjerte og er en ildsjæl for sporten, så ingen 
har manglet nødvendig viden. 
  
Team Danmark (TD) havde følgende kommentar til 2009:  
Michael Andersen(MA) meddelte, at de sidste 2 års turbulens i Danmarks Brydeforbund og 
manglende opbakning fra bl.a. BK Thor og flere af de brydere i forhold til det elitearbejde 
DB g TD har stået sammen om og troet på, gør at TD ikke ønsker at fortsætte samarbejdet 
på det niveau, som det har ligget på de seneste år. TD er interesserede i, at lave et 3-årigt 
samarbejde baseret på Individuel Elite med udgangspunkt i Mark O. Madsen og Håkan 
Nyblom, som begge har vist internationalt niveau igennem en årrække.  
 
Hvis der skal laves et 3-årigt samarbejde kræver det fuldt commitment fra både brydere og 
forbund. Det er vigtigt, at der organisatorisk bliver fokus på de brydere der laves individu-
elle aftaler med, så de får de bedste betingelser for at lave internationale topresultater i 
2010-2012. Aftalen vil også kunne give ”afkast” til nogle af de yngre talenter som Fredrik 
Bjerrehus og Anders Ekstrøm.  
 
MA gjorde det samtidig klart, at TD ikke på nuværende tidspunkt går ind i at oparbejde et 
nationalt elitebrydecenter hverken i klubber, Brøndby eller Århus.  
 
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 træningstilbudde-
ne i klubberne og på eliteniveau. DB har således behov for at gennemtænke og udvikle de-
res set-up omkring de bedste brydere samt talent- og eliteudviklingsarbejdet generelt. 
  
Dette kan tolkes som man vil - som udvalget ser det, "straffer" TD os for at vi ikke arbejder 
ordentlig sammen. Men den sag er foreløbig resulteret i en ”3-parts forhandling", mellem 
DB, BK Thor og bryderne, der er endt ud i en fælles plan for 2010. Der er også enighed i en 
overordnet plan for 2011 og 2012.  
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Fremtiden  
Fremtiden vil i høj grad være styret af økonomien, hvorfor prioriteringen i planlægningen 
bliver meget vigtig. Trænerne, der nu er honorar lønnet og får løn pr. gang de deltager i no-
get godkendt af DB, har således haft en stor udfordring i at lægge de bedst mulige planer 
frem mod de store mesterskaber  
Selvom der er enighed med TD om at 2010 er et år hvor det sociale og uddannelse skal prio-
riteres, ser TD gerne at DB henter medaljer ved det kommende VM, så de får lidt for den 
støtte de to brydere modtager; så der skal stadig arbejdes.  
Det er glædeligt at flere brydere og klubber er med i "Sports College", hvilket betyder at 
flere brydere og trænere får viden om træningsfysiologi, coaching, ernæring mm.  
I den kommende sæson er der brydere på Sports College i Frederikshavn, Randers, Herning, 
Århus, Kolding og Nykøbing Falster. 
 
Ud fra ønsket om at komme videre, både fra TD, forbundet og ikke mindst for brydesporten, 
har eliteudvalget gjort sig følgende tanker om fremtiden:  
 
Elite udvalget har udarbejdet en trænerprofil, på en kommende landstræner, der skal ansæt-
tes i 2011, som skal forestå planlægningen frem mod OL i 2012.  
 
Der satses på at udbrede begrebet ”ELITE” så alle klubber i Danmark har samme udgangs-
punkt som eliteudvalget. 
  
Derudover arbejder udvalget med et Projekt om aldersrelateret træning: 
Projektet skal bidrage til en forbedring af talentudviklingen i Danmark, hvor træning af 
børn og unge forener målrettethed og forsvarlighed ved at have et aldersrelateret afsæt.  
Et længe savnet samlet overblik over den aktuelle forskning omkring talentudvikling og træ-
ning af børn og unge er derfor hjørnestenen i projektet.  
Projektet skal udmunde i en færdig bog, hvor bl.a.:  
- Trænere kan indhente den nyeste viden vedr. trænerroller og coaching og yderligere finde 
retningslinjer for bl.a. teknisk-, taktisk-, fysisk- og mental-træning samt træningsplanlæg-
ning for alle udviklingstrin af en bryder.  
- Klubberne kan hente inspiration til hvilke klubmiljøer, der kan udvikle talenter.  
- De aktive kan se hvilke parametre i træningen, ernæringen og deres personlige udvikling 
der vigtige for netop deres talentudvikling på det udviklingstrin vedkommende befinder sig 
på.  
 
Tak til udvalgsmedlemmerne; Erik Nyblom, Frank L. Jensen, Niels Hansen, Morten A. 
Hansen, Lars Fonnesbek og Thor H. Pedersen i dette lidt store, men meget bredt funderede 
eliteudvalg, for et fornuftigt samarbejde. Hvis vi kan, kan resten af brydedanmark også.  
 
Tak til trænere og brydere for den kæmpe indsats de har ydet for sporten.  
 
For Eliteudvalget 
Freddy Viholt 
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Dommerudvalgets beretning 
 
Så er der gået et år igen. Der er sket rigtig mange ting i dette år. 
 
VM. 
Den første store ting var at vores dommere var tidtagere ved VM i Herning. Den opgave fik vi ros 
for af FILA, derfor vil jeg og DB takke alle de, der havde taget fri fra arbejde for at hjælpe med det. 
  
FILA. 
Vi har i året haft 2 dommere oppe til prøve, Thomas Højgaard & Lütfü Atay. Den ene kom en kate-
gori op. Jeg vil sige tillykke til Lütfü Atay med oprykning til kategori 1. 
 
Under VM i Herning fik vi 2 PM = PARRING MASTER eller som vi kalder dem i Danmark liste-
førere. Derfor et stort tillykke til Else Kilgod og Lene Søberg. 
 
Vi har haft Erik Poulsen til internationalt dommerkursus i februar, da vi gerne vil være med fremme 
med de sidste nye ændringer der vil komme. 
 
Klubberne. 
Vi har et stort problem i de danske klubber, det er, at de ikke regner vores opgave som dommere for 
noget, hvis det forsætter denne vej, vil vi stå uden dommere om ca. 3 år.  
 
Derfor et OPRÅB til klubberne om at finde nogle kandidater som har lyst til at blive dommere. Vi i 
dommerudvalget møder gerne op i klubberne og fortæller om hvordan man bliver dommer, det ene-
ste I skal gøre er at ringe til en i udvalget. 
 
Samarbejdet mellem dommere, trænere og de aktive er godt, rigtigt godt i 2009, men der er et par 
trænere, der træder lidt ved siden engang imellem. Jeg håber at klubberne vil tage fat i dem, for at 
rette på denne opførsel. 
 
Dommerbog 
Jeg ved at Torben skrev om en dommerbog, men den er ikke glemt. Den regner vi med kommer i 
tryk til efteråret. 
 
Til nye dommere har vi indkøbt nogle armbind, som de får som en del af en startpakke, derefter vil 
de få en mentor, som vil hjælpe dem i gang med jobbet som brydedommer. 
 
Fremtiden. 
Vi vil gerne have indført at dommerne til alle stævner i Danmark bliver udtaget. Det eneste vi 
mangler er noget om økonomien og at klubberne er med på ideen. Men så har de også dommere til 
de antal madrasser de lægger ud. 
 
TAK. 
Jeg vil takke mine medlemmer i dommerudvalget for deres indsats og arbejde i udvalget. 
 
Tak til klubberne for deres gode forplejning ved deres stævner med håb om det vil forsætte i det nye 
år. 
Jeg vil takke alle de andre dommere for deres indsats i året. 
 
For dommerudvalget 
Peter Rafn 
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Udviklingsudvalgets beretning 
 
Den stor oplevelse og arbejdsopgave for DB og danske brydeledere i det forgangne 
år var VM 2009 på hjemmebane i Herning.  
 
Efter VM  var der en naturlig aktivitetsmæssig nedgang i udvalget.  
Den efterfølgende turbulens med formandsmøder vedr. budgetter samt arbejdet med 
at finde sine ben ovenpå  Palles afgang som breddekonsulent har medført at arbejdet 
siden VM ikke har været tilfredstillende. 
 
At vi ikke længere har en breddekonsulent ansat betyder at vi fremover må skære 
ned på antallet af aktiviteter eller finde frivillige til påtage sig opgaverne. 
Enkelte af de planlagte aktiviteter i foråret er ikke blevet gennemført til tiden.  
 
I  forbindelse med VM  var DB bevilget 500.000 kr. fra Kulturministeriet til et 
idrætsprojekt for vanskeligt stillede børn under overskriften ”Aktiviteter tiltrækker, 
relationer fastholder.” Seks klubber gennemførte projektet med Esben Fonnesbek 
som konsulent, og projektet kulminerede med en finale mellem de to bedste hold i 
selve VM-arenaen. Det var en kæmpe oplevelse for de deltagende brydere og udvik-
lingsudvalget og de deltagende klubber gjorde sig mange værdifulde erfaringer som 
kan komme klubberne til gavn ved fremtidige tilgangstiltag. 
 
Vi er fortsat med, i samarbejde med eliten, at ligge talentdrengesamlinger  for 12-15 
årige sammen med træneruddannelsen. Denne konstruktion ser ud til at virke ganske 
godt og bør have sin faste plads i de kommende års arbejde. 
 
I forbindelse med at vi ikke længere har en fastansat breddekonsulent har vi planlagt 
en klubkonsulentordning hvor hver konsulent skal passe 3-4 klubber. I første om-
gang drejer det sig om klubbesøg hvor alle landets klubber i 2010 skal have besøg af 
”sin” konsulent.  
 
Derefter skal konsulenterne tage fat på at motivere klubberne til at deltage i klubud-
viklingsprojekter så alle landets klubber konstant er i gang med klubudvikling. 
 
Bjarne S. Thomsen, Palle Nielsen, Esben Fonnesbek, Rune Nilsson, Frederik Eks-
trøm, Amir Lavasani og Morten Hansen danner dette konsulentkorps med Knud G. 
Knudsen som backup. 
 
Det er vort håb at den tætte kontakt som er mulig p.g.a. de få klubber hver enkelt 
konsulent er ansvarlig for vil være et vitamintilskud til klubberne i deres arbejde for 
at blive større og bedre. 
 
De seneste års tiltag for at udvikle stævnekulturen med camps og indeling i levels ser 
ud til at fungere tilfredsstillende.  
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En snarlig evaluering af hvad der virker bør foretages indenfor en overskuelig tid. 
 
Sidste år kunne vi iagttage at der var en større flok piger som så ud til at ville noget 
med deres brydning. Der har imidlertid i årets løb været et stort frafald blandt disse 
piger på trods af at en del klubber tilsyneladende har gjort en del for at holde på dem 
og udvikle dem. 
 
Vi bør ganske alvorligt gøre os tanker om hvad klubberne og DB kan gøre for at 
fastholde en større del af disse piger ?   
 
 
Det har som sagt været et turbulent år, men jeg vil gerne takke alle i udviklingsud-
valget samt de personer i og udenfor dansk brydning vi har samarbejdet med i årets 
løb. 
 
 

For udviklingsudvalget 

Morten Hansen 

Formand for Udviklingsudvalget.  
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Stævneplanlægningsudvalget beretning 
(tidl. Listeførerudvalget) 
 
I forbindelse med R-mødet i Odense, blev der den 6. juni 2009 afholdt listeførerkursus. Egentligt 
var dette kursus tilrettelagt for kandidater, men da tilmeldingerne løb ind, var der et par etablerede, 
der havde meldt sig, så de blev udfordret med direkte eliminering efter dommersedler. Kursisterne 
havde ikke før prøvet denne stævneform, men de fandt hurtigt den røde tråd. 
 
Kandidaterne blev for alvor sat på prøve med især opsamlinger, hvor der var 3 puljer. Det voldte 
lidt hovedbrud, men de blev skrappe til det. Kandidaterne anvendte også dommersedler til opgaver-
ne, og det fungerede rigtigt godt. Desuden prøvede de kræfter med stævneplanlægning. Det ER 
svært, men med nogen erfaring i bagagen så går det jo alligevel.  De gik til den med krum hals og 
kunne godt se fornuften ved at have sat den helt rigtige planlægning op. 
 
Det sædvanlige sensommerseminar var i 2009 suspenderet, da vi netop i september skulle bruge 
vore kræfter ved VM på hjemmebane. 
 
VM 2009 blev en kæmpe udfordring, men også meget spændende. Det var naturligvis direkte eli-
minering, og som arrangør var det et kæmpe arbejde med forberedelserne. Til opgaven fik vi meget 
stor hjælp fra Herning Kommune, som afsatte 8-10 personer til formålet i sekretariatet. Derudover 
blev flere frivillige oplært i systemet Heracles. Det håndterer akkreditering med foto, ikke kun for 
brydere, men også for sparringspartnere, ledere, trænere, doktorer, dommere, presse og FILA dele-
gerede.  
 
Heracles genererer også lægetjeklister og udfærdiger parsammensætninger. Desuden skrives alle 
resultater ind, og systemet stiller selv resultatliste op for samtlige brydere. 
 
VM 2009 blev en kæmpe succes, og det var på alle fronter. Toppen var sølvmedaljen til Mark O. 
Madsen og bronzen til Håkan Nyblom – stort tillykke herfra. Sekretariatet har fået stor ros for løs-
ning af opgaven (FILA havde sat spioner ind for at se hvordan vi løste opgaven). Det er altid i ak-
krediteringen, det går galt, men FILA var imponeret. Stor tak til alle de vidunderlige mennesker, der 
gav sig selv fuldt ud og var med til at løfte opgaven. 
Ved samme lejlighed fik Danmark sine første FILA listeførere ved Lene Søberg og Else Kilgod.  
 
Sommerseminaret i år er anlagt på fællesskab og løsninger for den svære situation vi er i og de store 
udfordringer vi står foran, så derfor indeholder det ikke  individuelle kurser denne gang, vi håber i 
stedet at rigtig mange vil melde sig til vort sensommerseminar, hvor vi vil have opgaver klar igen. 
 
Som altid er vi i bekneb for listeførere, så prøv at forhøre i jeres klubber, om der ikke skulle være 
emner. 
 
Tak til alle for et fantastisk år! 
 
 
For Stævneplanlægningsudvalget 
Else Kilgod 
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Årsregnskab for Danmarks Brydeforbund 2009 
 
Det reviderede årsregnskabet for 2009 er vedlagt bagerst i beretningen som bilag 
 
Bilag 3.  DB’s Regnskab – Årsrapport 2009 
Bilag 4.  Revisionsprotokollat af 4. juni 2010 til årsrapport for 2009 
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Budget for Danmarks Brydeforbund 2010 
 
Danmark Brydeforbund  budget 2010  
  

INDTÆGTER     

  2010 2009 

DIF - ordinær      1.427.203      1.358.971  

VM2009 henlæggelser                    -          420.000  

DIF tilskud løn (BK)                   -          130.000  

DIF tilskud kørsel (BK)                   -            15.000  

Team Danmark        402.900      1.967.000  

Licenser         140.000           90.000  

Kontingent         100.000           36.000  

Startpenge DM inkl. Dommergebyr          25.000           22.500  

Bannerindtægter                   -              4.000  

Dommerblokke mv.            4.000             4.000  

Renteindtægter          20.000           20.000  

Egenbetaling, Udvikling        123.000           66.000  

Egenbetaling, Elite          85.000           20.000  

Egenbetaling, camps          50.000           29.500  

Undervisningsministeriet          10.000           10.000  

Indtægter i alt     2.387.103      4.182.971  

   

UDGIFTER   

   

Dommerudvalg 2010 2009 

Adm. og møder 5.000 5.000 

Nat. Kurser/møder 6.000 6.000 

Int. kurser og grad. 14.000 14.000 

Udvikl. I klubberne 8.000 8.000 

DM Senior 3.000 3.000 

Øvr. Mesterskaber 7.000 7.000 

Int. stævnedeltagelse 23.000 23.000 

Dommerudv. i alt 66.000 66.000 

   

Administration  2010 2009 

Lønafledte omk. 0 16.000 

Husleje 40.000 36.800 

Sekretariat omkostninger   120.000 0  
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Sekretariat omkostninger eksternt  22.000 22.000 

Porto og gebyr 4.000 4.000 

Kontorhold 4.000 4.000 

Telefon/Internet  34.000 34.000 

IT-udgifter (VPN tunnel mv.) 12.000 16.000 

Hjemmeside 10.000 10.000 

Revision 10.000 10.000 

Repræsentation 18.000 18.000 

Bestyrelsesmøder 28.000 28.000 

Kørsel bestyrelsen 20.000 20.000 

Telefon og kontorhold bestyrelsen  14.000 14.000 

R-møde 15.000 15.000 

Eksterne møder 16.000 16.000 

Kontingent, intern. 25.000 25.000 

Møder intern. 4.000 4.000 

Fila kongres 20.000 0 

Nyanskaffelser & vedligeholdelse 8.000 8.000 

Kollektiv forsikring 14.000 21.000 

Adm. i alt 438.000 321.800 

   

Arrangementer 2010 2009 

Delegerede, mv. 8.500 8.500 

VM2009/MBA 55.000 420.000 

Medaljer, alle mest. 8.000 8.000 

Arr. i alt 71.500 436.500 

   

   

Udviklingsudvalg    2010 2009 

Adm.- og møder     

For udviklingsudvalget 14000 24.000 

Honorar 120000   

Uddannelsesaktivitet (brugerbetalt 2010)     

C1 - Træneruddannelse (Seminar oa.) 83000 20.000 

C2 - Lederuddannelse (Seminar oa.) 30000 30.000 
C3 - Official/dommer- og listeføreruddannelse (Semi-
nar oa.) 10000 10.000 

      

Breddeaktiviteter     

D2 A - Feriesko- 100.000 100.000 
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ler/idrætslejre/brydeskoler/sommerlejre 

D2 B - Forenings- og kvalitetsudvikling 75.000 40.000 

D2 C - Foreningsbesøg 62.500 25.000 

D2 D - Stævner/Nordisk Ungdomsturnering ol. 20.000 20.000 

D2 E - Aktiviteter for foreningssvage grupper 30.000 32.000 

D2 F - Skolesamarbejde 50.000 70.000 

Pige talent samlinger/tur 20.000 20.000 

Årets ungdomsklub 3.000 3.000 

Udviklingspuljen 10.000 40.000 

      

Udviklingsudvalg i alt 627.500 434.000 

   

Breddekonsulent 2010 2009 

Breddekons.løn/udviklingskons.  0 349.000 

Kørsel 0 40.000 

Andre omkostninger herunder uddannelse/kurser 0 12.000 

Overnatning  0 8.000 

Telefon , internet 0 8.000 

Breddekonsulent i alt 0 417.000 

   

Eliteudvalg  2010 2009 

      

Eliteudvalgsformand     

Administration og kørsel          30.000  25.000 

Frikøb/konsulent          30.000    

Sportschef     

Administrativ løn/Honorar løn                   -   592.000 

Kørsel, adm.                   -   35.000 

Trænere     

Landstræner        142.500  528.000 

Kørsel, adm. landstræner          20.000  32.000 

Kørsel, trænere            6.000  6.000 

Konkurrencer og træningsophold     

Internationale mesterskaber        154.000  222.000 

Nordiske mesterskaber          46.000  66.000 

Internationale stævner          68.000  238.000 

Internationale træningsophold          44.000  295.000 

Træning - off mat          24.000  65.000 

Sparringspartnere        145.000  104.000 
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Individuel støtte til aktive     

Lønkompensation, (Mark & Håkan)        300.000  240.000 

Eliteaktivitet     

Nationale weekendsamlinger (brugerbetalt i 2010)                   -   51.000 

Idrætsmedicinsk service mv     

Massage, udland            5.000  12.000 

Mental træning                   -   6.000 

Fysisk satsning (Team Farum) styrketræning                   -   12.000 

Træner-lederuddannelse     

Trænerkursus                   -   13.000 

Anden støtte     

Talentsamlinger (delvis brugerbetalt i 2010)        165.000  181.000 

Løn, talenttræning          58.500  100.000 

Licenser, beklædning mv (licenser brugerbet i 2010)          10.000  25.000 

      

Eliteudv. i alt     1.248.000  2.848.000 

   

   

SAMMENDRAG 

  2010 2009 

      

INDTÆGTER  2.387.103 4.182.971 

UDGIFTER  2.451.000 4.523.300 

RESULTAT -63.897 -340.329  
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Uddelte udmærkelser i sæsonen 2009 
 

DIF’s æresnål Ingen uddelt til DB 

  

DB's æresnål i guld: Flemming Riis Nielsen, AIR Roskilde 
Mogens Ilvad, Frem 

  

DB's æresnål i sølv: Allan Grønager, AIR Roskilde 
 

  

DB's æresnål i bronze: Lene Søberg, DB 
Martin Longhi, AIR Roskilde 
Lone Lorenzen, AIR Roskilde 
Bo Lorenzen AIR, Roskilde 
Dorthe Sørensen, AIR Roskilde 
Per Sørensen, AIR Roskilde 
Mickey Williams, AIR Roskilde 
 

 
Uddelt på repræsentantskabsmødet 2009 
Årets lederpokal: Peter Jensen, FFI 

Årets seniorbryder: Håkan Nyblom,  Herning 

Årets juniorbryder: Frederik Bjerrehus,  Herning 

Årets ungdomsbryder: Martin Lorenzen, AIR Roskilde 

Årets drengebryder: Mark Kjæp,  BK Thor N 

Årets pigebryder: Linda Andresen,  BK Thor N 
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Seniormesterskaber 2009 
 

DM Senior, 25. april 2009 i Thrott, Aabyhøj. 
 
 

55 kg:  1) Tobias Fonnesbek – Thrott 84 kg:  1) Mark O. Madsen - Thor N 

3 2) Emil Birkshøj - Thor N. 3 2) Jens Esbensen – Thor N 

   3) Joni Hansen – FfI    3) Anders Sehested – Thrott 

            

60 kg:  1) Daniel Jensen – Thrott 96 kg:  1) Niels Esbensen – Thor N 

5 2) Martin Lorenzen – AIR 4 2) Arthur Vagapov – CIK 

   3) Emil Krogh – Thrott    3) Jesper Viholt - BK Viking 

            

66 kg:  1) Håkan Nyblom – Herning 120 kg:  1) Esben Fonnesbek – Throt 

5 2) Fredrik Bjerrehuus - Herning 4 2) Kristian Malm – Viking 

   3) Dennis Jensen – Thrott  3) Anders Østergaard – Heros 

        

74 kg:  1) Frederik Ekström - Thor N   

7 2) Lasse Skifter - CIK    

   3) Andy Nielsen - Thor N   
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Juniormesterskaber 2009 

DM junior, 29. marts 2009 i Nakskov. 
 
 

50 kg:  1 Kasper Nielsen – Alsia 74 kg:  1 Mikkel F. Nielsen - Thor N 

1  12 2 Thomas Hansen - Heros 

     3 Frederik F. Nielsen - Thor N. 

    

55 kg: 1 Søren Mouritsen - Thrott 84 kg:  1 Anders Sehested - Thrott 

3 2 Joni Hansen – FfI 6 2 Christian Roed - Frem 

 3 Christian Lund – Frem    3 Ronni Volthers - Thor N 

      

60 kg:   1 Tobias Fonnesbek – Thrott 96 kg:  1 Jesper Klostermann - Viking 

6 2 Simon Simonsen - Thor V 4 2 Jonas Heydari – Hercules 

 3 Martin Lorenzen – AIR  3 Morten Mårtensen - Nakskov 

    

 66 kg: 1 Fredrik Bjerrehuus - Herning 120 kg: Ingen deltagere 

5 2 Torben Rasmussen - Thor N 0  

 3 Mikkel Holse - Thor N.   
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Ungdomsmesterskaber 2009 

 

DM ungdom, 28. marts 2009 i Nakskov. 
 

42 kg:  Ingen deltagere 63 kg:  1 Mikkel Holse - Thor N. 

0  8 2 Alexander Olsen – Viking 

       3 Glenn Hermansen – FfI 

46 kg:  Ingen deltagere   

0  69 kg:  1 Jeppe Jørgensen - Thor N. 

    7 2 Daniel Roe-Poulsen – FfI 

     3 Nicolai E. Kogsbøll - Nr. Åby 

50 kg:  1 Christian Lund - AK Frem   

2 2 Kasper Nielsen - Alsia 76 kg:  1 Jim Bøjstrup – FfI 

    3 2 Ahmed Iskandarani – CIK 

     3 Søren Bak – Rolf 

54 kg:  1 Martin Holmenlund – FfI   

4 2 Søren Mouritsen – Thrott 85 kg:  1 Ronni Volthers - Thor N. 

 3 Joni Hansen – FfI 3 2 Christian Nielsen – Heros 

   3 Christian Sørensen – AIR 

58 kg:  1 Simon Mckennel Simonsen - 
Thor V. 

  

4 
2 Emil Krogh – Thrott 

100 kg: 

2  

1 Peter Grann – Viking 

2 Julius Møller - Hercules 

 3 Christoffer Polcwiartek - Thor V.   
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Drengemesterskaber 2009 

 

DM drenge, 28. marts 2009 i Nakskov. 
 

29 kg:  1 Mike Andreasen – Nakskov 53 kg:  1 Dennis Buch – KIF 

2 2 Mathias Pedersen - Viking 9 2 Thomas Roed – Frem 

   3 Lasse Rasmussen – FfI 

32 kg:  1 Kevin Nielsen - Thor N.     

7 2 Konrad Thide – CIK 59 kg:  1 Johan H. Jacobsen - FfI 

 3 Mikkel Pedersen – Thrott 6 2 Magnus Lillienskjold - Viking 

       3 Ejnar Abulov - Hermod K. 

35 kg:  1 Kasper Ravn - Thrott   

5 2 Marius Ottesen - HAK 66 kg:  1 Mark Kjæp - Thor N. 

   3 Mads Nielsen - Heros 5 2 Mikkel Toft - Thor V. 

   3 Dennis Sabroe – Jyden 

38 kg:  1 Patrick H. Pedersen - Thor N   

12 2 Oliver Kruger - Thrott 73 kg: Ingen deltagere 

   3 Jacob Ganløse - Thrott 0  

        

42 kg:  1 Mikkel Wind - Thrott   

8 2 Carl Olsen - CIK 85 kg: 1 Thor Eklund - Viking  

   3 Rasmus Borre - Heros 2 2 Daniel Anders Hindkjær – KIF 

    

47 kg:  1 Morten Buch - Alsia   

11 2 Jesper Hansen - KIF   

 3 Rabia Al-Karwani - Frem   
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Piger mesterskaber 2009 
 

DM piger, 29. marts 2009 i Nakskov. 
 

36 kg:  1 Christina Mouritsen Hermod H 55 kg:  1 Camilla Hansen - BK Viking 

3 2 Tilde Villumsen - Viking 4 2 Mette S. Isaksen - Hermod H. 

 3 Louise Thomsen - Viking 
 

  3 Anna Bak – Rolf 

40 kg: Ingen deltagere    

0  63 kg:  Ingen deltagere 

  0  

44 kg: 1 Majken Hansen - Hermod H. 72 kg:  Ingen deltagere 

2 2 Emilie Brix Sørensen – Heros  0  

    

48 kg: 1 Alexandra Sofie Maare - Hercules   

2 2 Sofie Heydari - Hercules   
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Kvinde mesterskaber 2009 
 

DM kvinder, 25. april 2009 i Thrott, Aabyhøj. 
 

48 kg: 1 Michele Andreasen – Nakskov   

1    

    

55 kg:  1 Ida Stuhr - AK Jyden   

5 2 Anna Laursen - Thrott   

  3 Nadja Poulsen - Thor V.   

    

63 kg:  1 Linda Andresen - Thor N     

3 2 Natascha Riber - Hercules   

 3 Cecillie Baastrup – HAK   
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Holdturneringen 2009 
 

Junior hold 2009 

DM juniorhold den 05. december 2009 i Frederikshavn. 
Nr. 1  B.K. Thor Nykøbing Falster 
Nr. 2  B.K. Thrott Aabyhøj 
Nr. 3  Herning/Frem 
 
 

Drenge hold 2009  

DM drengehold den 05. december 2009 i Frederikshavn 
Nr. 1  Herning/Frem 
Nr. 2  Heros, Frederiksværk 
Nr. 3  Thrott, Aabyhøj 
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Klubbernes opnåede point ved DM i 2009 
 

Nr 

 

Klub Pi D U J S Hold 
D 

Hold 
J 

Hold 
S 

Point 
I alt 

1. 
 

Thor N 3  9 9 8 14  3  46 

2. 
 

Thrott 2 10 4 9 12 1 2  40 

3. 
 

Viking 6 7 5 3 3    24 

4. 
 

FfI, Frederikshavn  4 10 2 1    17 

5. Hercules 7  2 2     11 
 
 

Heros 2 2 2 2 1    11 

7. 
 

CIK  4 2  4    10 

 8. Thor V 1 2 4 2     9 
 
 

Frem  3 3 3     9 

10. Herning    3 5    8 
 Hermod H 8        8 
 
 

Alsia  3 2 3     8 

13. Nakskov 3 3  1     7 
 
 

Kolding  7       7 

15. AIR   1 1 2    4 
 Jyden 3 1       4 
 
 

Herning/Frem      3 1  4 

18. 
 

HAK 1 2       3 

19. 
 

Rolf 1  1      2 

20. Hermod K  1       1 
 Nr. Åby   1      1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. plads = 3 point, 2. plads = 2 point, 3. plads = 1 point. 
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Klubbernes danske mesterskaber 1899-2009 
 Klub S J U D P Pi DM Point 

  3 2 1,5 1 0,5  efter alder totalt Totalt 

1. Heros 126 76 41 81 15 1 340 681,0 
2. Dan 140 22 11 25 4 0 202 507,5 
3. Thor N 52 54 57 70 6 9 248 415,5 
4. Herning 51 55 44 63 20 0 233 402,0 
5. FfI 58 40 34 31 10 2 175 343,0 
6. Thrott 48 27 16 40 6 5 142 273,0 
7. CIK 44 20 5 12 1 5 87 205,0 
8. Alsia 27 20 11 29 3 1 91 169,0 
9. Hermod H 26 12 8 36 2 6 90 159,0 

10. Sparta  (L) 44 7 0 2 0 0 53 148,0 
11.   Thor V 19 8 15 28 6 9 86 141,5 
12. Århus A.K. (L) 41 0 0 0 0 0 41 123,0 
13. Rolf – Næstved 8 16 23 19 9 5 80 116,5 
14. Hermod K 27 6 1 6 3 1 44 103,5 
15. Skovbakken 3 25 6 30 5 0 69 100,5 
16. Ursus (L) 10 15 5 17 2 0 49 85,5 
17. Frem 7 10 15 17 6 0 55 83,5 
18. Husum 13 7 1 15 0 0 36 69,5 
19. Jyden 8 4 7 13 4 6 42 67,0 
20. Viking 2 16 6 16 1 2 43 65,5 
21. Kolding 7 7 5 8 1 6 34 63,5 
22. Helsingør 5 8 5 23 3 0 44 63,0 
23. Aabenraa 7 9 6 12 1 1 36 62,0 
24. Hakoah (L) 19 0 0 0 0 0 19 57,0 
25. Thor K (L) 11 2 0 7 0 0 20 44,0 
26. AIR 0 8 7 14 0 2 31 42,5 
27. Nakskov 1 4 4 8 3 7 27 33,5 
28. Uffe (L) 1 4 3 9 1 2 20 28,0 
29. FIF (L) 3 1 0 12 0 0 16 23,0 
30. Rolf K (L) 6 0 0 0 0 0 6 18,0 

 Voldby 0 0 2 6 4 6 18 18,0 
32. Hercules 0 1 3 7 2 2 15 16,5 
33. Holeby (L) 4 1 0 0 0 0 5 14,0 
34. Nr. Åby 0 0 3 7 0 1 11 13,5 
35. Goliath 0 2 0 0 0 7 9 12,5 
36. Politiet (L) 4 0 0 0 0 0 4 12,0 
37. Bagsværd (L) 3 0 0 2 0 0 5 11,0 

 Silkeborg (L) 0 3 0 5 0 0 8 11,0 
 Vadum (L) 1 0 2 1 0 3 7 11,0 
 Vejle (L) 3 1 0 0 0 0 4 11,0 

41. Nysted 0 2 0 3 0 3 8 10,5 
42. Kvik (L) 0 0 0 10 0 0 10 10,0 
43. Ares (L) 0 2 3 1 0 0 6 9,5 

 PARS - Gladsaxe 2 0 1 0 0 2 5 9,5 
45. Skanderborg (L) 0 0 2 4 3 0 9 8,5 
46. IK 99 (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 

 KAK (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 
 Ursus K (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 

49. Odin (L) 1 1 0 0 0 0 2 5,0 
50. Holbæk (L) 1 0 0 1 0 0 2 4,0 

 Hou (L) 0 0 1 1 3 0 5 4,0 
52. Aars 0 0 0 3 0 0 3 3,0 

 AIK 95 (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Alf  (L) 0 0 1 1 1 0 3 3,0 
 Brandfolkene (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 FAK, Århus (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Kalundborg (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Skjold (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Strøm (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 

60. B 1910, Rønne (L) 0 0 0 1 0 0 1 1,0 
 Vestjyden (L) 0 0 0 1 0 0 1 1,0 
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Terminsliste 2010 
Forkortelser  

P = puslinge, D = drenge, U = ungdom, J = junior, S = Senior, Pi = Piger, K = kvinder, B = begynder, NB = nybegynder. 
Måned         Aktivitet                         Deltagere              

Tilmeldings 
frist      

Sted                                             

Januar                 

16-17  Kolding Cup  P, D, U, J, S, Pi/K  5. jan.  Kolding  

23  Kredsturneringen  Level 1 - 3  12. jan   Nr. Aaby 

23  Kredsturneringen  Level 1 - 3  12. jan  Frederikssund 

30 Thor Masters Senior 18. jan Nykøbing Falster 

Februar                    

20  Aarhus Open  P, D, U/J, Pi/K  9. feb  Aabyhøj  

27  DM  Senior  15. feb  BK Thor N  

Marts                

6 Niels Ebbensens Cup 
P,D,U/J, PI - invitati-
onsstævne 

23. feb Randers 

27  DM  D,U  15. marts  KIF  

28  DM  J  15. marts   KIF  

28  DM  Pi, K  15. marts   KIF  

April                                                      

17 Kredsturneringen              Level 1-3 6. april Aabyhøj 

17 Kredsturneringen Level 1-3         6. april Nakskov 

Maj                            

8-9  
Copenhagen Wrestling 
Cup  

P, D, U, S, Pi/K  27. april  København  

Juni                       

4     
Træner 1 udd, teori - 
idræt for børn og unge - 
18-22 

Trænere 25. maj Odense 

5 
Træner 1 udd, teori - 
Idræt for børn og unge - 
9-17 

Trænere 25. maj Odense 

4 Bestyrelsesmøde     Bestyrelsen  Odense 

5 Ide-seminar Alle 25. maj Odense 

6 Årsmøde Alle 25. maj Odense 

19 – 20 
T1 og T2, Spf modul - 
Samling, talent drenge 

Trænere, talent drenge 
11-15 år 

8. juni Frederiksværk 

Juli                       

5 – 7 Brydeskole 
Drenge og piger 6 - 
12 år 

20. juni Kolding 

August                       

2 – 4 Brydeskole 
Drenge og piger 7 - 
12 år 

20. juli BK Thrott Aabyhøj 
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21 – 22 
T1 og T2, Spf modul - 
Samling, talent drenge 

Trænere, talent drenge 
11-15 år  

10. aug ? 

September                       

4 
T1 teori, idræt og træ-
ning 

Trænere 24. aug ? 

10 – 12 Træner 1 udd - alt teori  Trænere 25. aug Idrættens hus, Brøndby 

17 – 19 Træner 1 udd - alt teori Trænere 25. aug Idrætshøjskolen i Aarhus 

17 – 19 Træner 2 udd - 1. week. Trænere - bestået T1 25. aug Idrætshøjskolen i Aarhus 

24 – 26 Træner 2 udd - 1. week. trænere - bestået T1 25. aug Idrættens hus, Brøndby 

25 Kredsturneringen level 1-3 14. sep Aabyhøj 

Oktober                       

2  Grænse-cup Alsia  P, D, U, S, Pi/K  21. sep  Sønderborg  

15 – 17 Træner 2 udd - 2. week. Trænere - bestået T1 25. aug Idrætshøjskolen i Aarhus 

15 – 17 Træner 2 udd - 2. week. Trænere - bestået T1 25. aug Idrættens hus, Brøndby 

22 – 24 Hermod Horsens Camp Level 1 - 3 brydere 12. okt Horsens 

23 Træner 1 Spf. modul  Trænere  12. okt Horsens 

23 
Træner 1, teori - Idræts-
skader - nej tak 

Trænere 12. okt Horsens 

28 Byens Stærkeste Sfo Sfo'er  Kolding 

30 Kredsturneringen Level 1-3 19.okt ? 

November                       

13             HC Andersens Cup  1. nov Odense 

13 – 14 Træner 2 udd - 3. week. Trænere - bestået T1 25. aug Idrættens hus, Brøndby 

20 Venne Cup P, D, U/J, Pi/K 8.nov Herning 

20 Kredsturneringen Level 1-3 8.nov Herning 

December     

4  DM  
Drenge- og Jun-
iorhold  

4. nov   FFI  

12 – 13 Træner 2 udd - 3. week. Trænere - bestået T1 25. aug Idrætshøjskolen i Aarhus 
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Redaktørens kommentarer 

 
I skemaet over ” Klubbernes danske mesterskaber 1899-2009” har der i de sidste par år været en del 
rettelser. Dette fordi Benny Elberg nu har færdiggjort en registrering af de enkelt bryderes mester-
skaber gennem tiden ,så informationerne nu er frit tilgængelige.  
 
I beretningen er en oversigt over mesterskaberne (som tidligere) og jeg er i gang med at checke alle 
klubbernes mesterskaber op for at stemme dette skema af. Dette er et større stykke arbejde idet en 
del at de tal der er i skemaet ikke stemmer overens med databasen. Dette kan være regnefejl i ske-
maet gennem tiden eller at der mangler at blive registreret enkelte bryders mesterskaber i database.  
 
Stort tillykke til Viking der er rykket hele 3 pladser frem fra 23. til 20. pladsen men også tillykke til 
Kolding der overhalede Helsingør på denne liste .  
 
Hvis der er kommentarer til opbygningen af beretningen eller der er ønsker om flere informationer 
hører jeg gerne om det.  
 
Skulle det næsten umulige ske at der er fejl og mangler hører jeg også gerne om det ;-) 
 
I ønsket om et godt R-møde den 06. juni 2010 i Odense.  
 
Mvh 
 
”Redaktøren” 
Flemming Nielsen 
e-mail: fln@miracleas.dk  
Tlf: 40 54 22 83 
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Bilagsoversigt til årsberetningen 
 

1. Forslag til ændringer af betaling af kontigent og licenser  - DB 
2. Forslag til ændring af bestyrelsessammensætning - Herning   
3. DB’s Regnskab – Årsrapport 2009 
4. Revisionsprotokollat af 4. juni 2010 til årsrapport for 2009 
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Bilag 1. Forslag til ændring af betaling for kontigent og licens – DB 

 
 
 
Bestyrelsen 

Den 1. april 2009  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Danmarks Brydeforbunds 
Repræsentantskab 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til ændringer af betaling for kontingent og licenser. 
 
 

1. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse stiller forslag om at ændre årskontingentet for vore 
klubber fra kr. 1500 til kr. 5000. 

 
2. Danmarks Brydeforbunds bestyrelse stiller forslag om at ændre licensafgiften 

            fra kr. 150 til kr. 250. 
 
Forslagene træder i kraft pr. 1. januar   
 
 
På bestyrelsens vegne 
Allan Bo Jakobsen 
Formand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 

LANDSORGANISATION                            
FOR BRYDNING 
 
MEDLEM AF 
DANMARKS 
IDRÆTSFORBUND 
FILA 
CELA 
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Bilag 2. Forslag til ændring af bestyrelsessammensætning - Herning 
 

 
Herning Brydeklub fremsætter hermed forslag om ændring af forbundets love 

vedrørende bestyrelsessammensætning (berørte paragraffer 8, 10 og 12). 

 

Herning Brydeklub foreslår at sammensætningen af bestyrelsen ændres således at 

antallet bestyrelsesmedlemmer bibeholdes (7), men at der kun er direkte valg til 

posterne som formand, næstformand og kasserer. 

 

De resterende fire bestyrelsesmedlemmer har således ingen faste poster eller 

udvalg. Endvidere foreslås det at alle medlemmer, inklusive suppleanten vælges for 

to år ad gangen; 

 

Formanden vælges for to år, i ulige år. Næstformanden og kassereren vælges for to 

år, i lige år. To bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i lige år og to bestyrelses-

medlemmer vælges for to år i ulige år. Suppleanten vælges for to år i lige år. 

 

Motivation: 

Vi ser det som en yderst vigtig ting, at forbundets bestyrelse, i højere grad, går 

forrest med hensyn til udvikling, visioner og målsætninger. 

 

For at undgå at bestyrelsen beskæftiger sig for meget med driftsopgaver, mener vi 

stadig at der skal nedsættes udvalg, der varetager opgaver vedrørende elite, bredde 

og uddannelsesaktiviteter samt officials (herunder også ajourføring af regler, 

aktivitetskalendere, regulativer mm.), men at disse skal stå som selvstændige 

udvalg, forstået på den måde at, udvalgsformanden ikke skal være medlem af 

forbundsbestyrelsen. 

 

Der skal naturligvis herske en god dialog mellem udvalgene og forbundsbestyrelsen, 

men intentionen med forslaget er at, det er bestyrelsen der udstikker rammer og 

målsætninger til udvalgene, der ud fra de kendte rammer arbejder for bedst mulig 

løsning af pågældende opgaver. Hvert udvalg skal have en kontaktperson i 

bestyrelsen, alternativt kan bestyrelsesmedlemmet indgå i udvalget. 
 

 


