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Danmarks stærkeste hjemmeside 

www.bkthor.dk 

Følg Mark O Madsen og Tobias Fonnesbek til VM i brydning på storskærm. 
 

Danmark har to brydere til start ved verdensmesterskaberne i brydning i Budapest, og 

til alle dem der ikke rejser derned og følger det live, så tilbyder Brydeklubben Thor, 

alle brydeinteresserede i at følge det på storskærm i vores klubhus. 

Vi arbejder pt. på at sikre os, at vi kan finde kampene på internettet, så vi kan sende 

live, og vi er meget sikre på at det nok skal lykkes. 

Den ene bryder er naturligvis Brydeklubben Thors egen verdensstjerne Mark O 

Madsen, som har vundet intet mindre end 4 medaljer ved verdensmesterskaberne for 

senior, og senest blev nr. 5 ved de Olympiske Lege i London. Den anden bryder er 

talentfulde Tobias Fonnesbek fra Brydeklubben Thrott i Århus, og dette er hans debut 

ved VM. Så der er lagt op til en rigtig spændende weekend. 

 

Programmet er som følger. 

 

Lørdag d. 21. september, hvor Tobias Fonnesbek, stiller op i 60 kg. 

12.00  Dørene åbnes 

13.00-18.00 Indledende Kampe 

19.00-21.00 Finaler 

 

Søndag d. 22. september, hvor Mark O Madsen, stiller op i 74 kg. 

12.00  Dørene åbnes 

13.00-18.00 Indledende Kampe 

19.00-21.00 Finaler 

 

Der vil være mulighed for at købe øl og vand, samt pølser fra grillen i løbet af dagen. 

 

Arrangementet koster kun kr. 50,-, incl. 1 øl/vand og 1 pølse med brød. 

 

Tilmelding er nødvendig og sidste tilmelding er torsdag d. 19. september, på kontoret 

eller til Søren Hyllegaard på mail: hylle@turbopost.dk eller på tlf. 20933108 

 

Husk danske flag og rød/hvide trøjer osv., så vi kan heppe på vores danske brydere. 

 

Mvh. BK Thors bestyrelse 
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