
Nyhedsbrev fra DB 
Kære Brydevenner 

Sommerferien er ved at slutte, inden så længe går løs igen. Håber i har nydt det gode vejr, håber i har fået 
hvilet og føler jer kampklar. 
Bestyrelsen ser frem til sæsonen, til samarbejdet med jer alle 
Seminar 

Lørdag den 18. september indkaldes der udvalgsseminar. Det bliver måske i Aarhus, da det giver mulighed 
for at holde udgifterne nede. Denne lørdag bliver der mulighed for at sætte sit præg og aktivt arbejde med 
indsatsområder for talentstrukturen, træneruddannelse, aldersrelateret træningskoncept, officials, 
kommunikation, Pr. og sponsorer, klubudvikling. Der kommer snarest en invitation, men sæt kryds i 
kalenderen allerede nu, hvis dette har interesse. 
Talent drengesamling 

Den planlagte talent drengesamling den 21 og 22. aug. bliver rykket en uge frem til den 28 og 29. aug., så 
det ikke ligger så tæt på sæsonstart. Den kommer til at foregå i Nykøbing Falster, invitation kommer ud 
snarest. Som nævnt bliver kravene for at deltage skærpet. Kravene uddybes i invitationen. Klubberne 
melder deres brydere til, men ungdomslandsholdstræner, Thor Hyllegaard og Szymon Kogut som også er 
træner på samlingen, giver endelig accept. Der følges op på programmet fra sidste samling. John 
Lillienskjold og Dennis Nissen filmede øvelserne, de kan ses på http://vikingtv.podhandle.dk/, der er masser 
af inspiration at hente. 
Der vil på denne samling være fokus på drengene. Træner 1 og 2 specialforbundsdel tages med ved næste 
samling. 
Træner 1. Teori – Idræt og træning 

Lørdag den 11. september i Kolding, bliver det mulighed for at tage dette modul på ni timer og komme 
nærmere en fuld træner 1 uddannelse. Start kl. 9.00 til 18.00. Der kommer invitation ud snarest. 
Tag en fuld træner 1 på en weekend i DIF regi, se DB kalender for dato, tid og sted. Der finder du også 
mulighed for at tage træner 2, også hos DIF. 
Teknikmærket 

Der vil i løbet af august blive lavet teknikmærke hæfter til motorik, bronze -og sølv mærket. De forskellige 
øvelser til mærkerne, som i har fået på en dvd, er blevet tegnet og bliver beskrevet. 
Licenser 

Det går efterhånden godt med selv at lave licenser, så godt at mange lige går ind og henter en ny licens, 
hvis man ikke kan finde den. Hver gang den printes ud, får Lene Søberg en mail om at der er tegnet licens, 
så skal hun ind i databasen og se om den er betalt. Når i en gang har udskrevet den på normal vis, bedes i 
efterfølgende udskrive til pdfwriter – følg dette link CutePDF:  
http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp, husk at installere konverteren først. 
Du kan også prøve andre: 
http://www.techsupportalert.com/best-free-pdf-writer.htm, her er der flere gode  
Getmovin kampagne 2010 

Vi er igen i år med i sundhedsstyrelsens getmovin kampagne, som laves i samarbejde med DIF, DGI og 
specialforbundene. Vi får penge til omkring 12 arrangementer af minimum tre timer. Vi må gerne tage fat i 
vores eget netværk. Målgruppen er 2. til 10. Klasse og det skal foregå i ugerne 40,41,43,44,45. Så har din 
klub et ønske om at tilbyde en skole i nærheden af klubben to brydepas, så følger der honorar med til 
instruktøren efter aftale. Mangler i en instruktør så er Frederik Ekstrøm og Rune Nilsson tilknyttet 
kampagnen som i de foregående år. Kontakt cp8260@gmail.com hvis i er interesserede. Det er først til 
mølle. 
DB foldere 

Det er stadig muligt at få lavet foldere til klubben, se 
http://www.brydning.dk/da/brydningens%20abc/pjecer%20og%20folder.aspx  
Kontakt: 

Fremover bedes i udelukkende benytte cp8260@gmail.com når DB formand kontaktes på mail. 
Breddekonsulent@brydning.dk  tages ud den 1. september. Formanden er i gang med at lave nye 
forskellige mail grupper, bl.a. en der kommer bredt ud, skulle du være med på listen, men gerne vil af, så 
sig til og omvendt. 
Sms service: 

Vi har fået positiv respons på forsøget med sms service på junior VM. Det vil vi køre videre med, man kan 
tilmelde sig, med en sms til, 20 287 644 

 


