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Nytårshilsen 

Traditionelt er en nytårshilsen en lejlighed til at kaste et blik på det år der er gået og skue frem 
mod det år der kommer. Det kommende år rummer mange oplevelser og opgaver for dansk 
brydning og eliteudvalget:  

1. Kvalifikation og forberedelse til OL i London 2012 

2. Opstart af Team 2020 

3. Udarbejdelse af elitepolitik for 2013-16 

4. Beskrivelse af BRydningens Aldersrelateret Træningskoncept. 

2011 skulle være året for oprejsning efter et år 2010, som var resultatmæssigt magert. Det var 
samtidigt første år med et nyt set up med Ryszard Swierad ved roret, som landstræner. Aldrig 
tidligere har vi haft en så meriterede landstræner. Ryszard stod bag mange europamestre, 
verdensmestre samt olympiske mestre, han blev da også kåret til verdens bedste træner i 1996 af 
FILA. Men kort inden VM døde han pludseligt, hvilket var et chok for brydedanmark og landsholdet 
i særdeleshed. Brydedanmark stod sammen og fik løst alle de opgaver der opstod. Jeg vil i den 
forbindelse rette en stor tak til dem, der trak det store læs; Szymon Kogut, Søren Hyllegaard, Thor 
Hyllegaard, Erik Nyblom og Palle Nielsen.  

VM var første mulighed for at opnå kvalifikation til OL, men det blev ikke den fest, vi havde sat 
næsen op efter. Fredrik Bjerrehuus fik debut ved internationale senior mesterskaber og blev en 
erfaring rigere. Men for yngste mand Anders Ekstrøm var det et internationalt gennembrud. 
Anders var lige rykket op i 60 kg, hvor han gjorde det formidabelt. Havde samme kvalifikationskrav 
været gældende som i 2008 var han kvalificeret til OL. 

Vore 2 profiler Mark O Madsen og Håkan Nyblom skulle i 2011 gøre comeback efter 
skulderoperationer. Mark fik først comeback i juli måned 2 måneder inden VM, hvilket viste sig at 
være for kort tid til at komme i form til VM. Senere på året så vi at Mark er tilbage. Første gang i 
landskampene mod Sverige og Finland og senere i turneringen Henri Deglane, hvor han fejede al 
modstand af banen. Håkans comeback viste sig noget mere kompliceret. Han bestod sit første 
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comeback ved NM, hvor han brydede fremragende, men blev slået tilbage på den efterfølgende 
samling, med endnu en alvorlig skade. Denne gang var det ryggen, der satte Håkan ud af spillet i 5 
måneder og dermed glippede han VM. Hans andet comeback skete ved for-OL, hvor han besejrede 
den forsvarende verdensmester Bayramov fra Aserbajdsjan. 

2012 

I det ovenstående er OL truppen præsenteret: Håkan Nyblom 55 kg; Anders Ekstrøm 60 kg; Fredrik 
Bjerrehuus 66 kg; samt Mark O Madsen 74 kg. De arbejder stenhårdt under kyndig vejledning af 
landstræner Szymon Kogut på at kvalificere sig til OL ved et af de kommende kvalifikationsstævner 
i april og maj måned. Inden da kan de nydes i aktion ved Thor Master 28. januar, hvor de sammen 
med resten af landsholdet kan ses konkurrere mod verdensklassebrydere fra Hviderusland; Norge; 
Polen; Rusland; Sverige; Tjekkiet; og Tyskland. 

I januar starter Team 2020 under ledelse af Thor Hyllegaard og Lars Fonnesbek. Hermed lukkes 
ned for Team 2016. Størstedelen af Team 2016 gør Anders Ekstrøm og Fredrik Bjerrehuus selskab 
på seniorlandsholdet, hvor det bliver spændende at følge disse brydere på internationale opgaver i 
seniorrækkerne. I opstarten af team 2020 er de fleste brydere på prøve, nogle vil blive udtaget - 
andre vil få chancen en anden gang, når de har forbedret deres fysik, teknik, koordination eller 
mentalitet. Atter andre er ikke med i starten men vil komme på Team 2020 på et senere tidspunkt. 
En af de store opgaver for Team 2020 (og de andre landshold) er NM på hjemmebane. D. 12.-13. 
maj lægger Aabyhøj madrasserne ud til de bedste nordiske piger-, cadet-, junior- og senior-
brydere. 

De seneste år har vi gjort mange nyttige erfaringer med talentudvikling og arbejde med eliten, 
dette skal vi drage nytte af fremover, hvilket skal beskrives i talent- og elitepolitik for 2013-16. 
Denne beskrivelse skal indgå i ansøgningen til Team Danmark, hvor vi i den næste olympiade går 
efter at blive opgraderet til et udviklingsforbund. Politikken skal også bruges i det daglige arbejde, 
hvor vi hele tiden skal fortsætte med at optimere træning og forhold for vore brydere. 
Forudsætninger for at blive opgraderet til et udviklingsforbund er, at vi har veluddannet trænere, 
en struktureret træneruddannelse og i gang med at implementere ATK. 

Arbejdet med at beskrive BRydningens Aldersrelateret Træningskoncept (BRAT) er i gang. I 
nedenstående tabel kan ses, hvordan BRAT passer ind i eliteudvalgets arbejde. 

Talent  Elite  International elite  

Potentielt alle Seniorer der deltager på højeste 
internationale niveau. Ungdom og 
juniorer med et ekstra-ordinært 
potentiale til at nå international elite 
(blandt de bedste i verden i deres 
alderskategori) 

Seniorer der opnår resultater 
på højeste internationale 
niveau 

nr. 1-8 ved EM/VM/OL 

BRAT  

 

Talent- 

Samlinger 
Team 2020 Seniorlandshold 

Tabel: Struktur for talentudvikling og elitearbejde gældende fra 2012 
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