
Nyhedsbrev fra DB – 1.9.2010 
Kære Brydevenner 
Håber i er kommet godt i gang med sæsonen, at medlemmer, nye som gamle, finder vej til brydelokalerne 
Seminar 
Lørdag den 18. september er der som annonceret udvalgsseminar. Det bliver i Fredericia. Her har 
næstformand Louisa Mckennel, fundet nogle lokaler og forplejning til fornuftige priser. Vi ser frem til dagen, 
glæder os til at sætte struktur på fremtidens arbejde sammen med jer. Det skal understreges at det ikke er 
et ”traditionelt” seminar med leder, træner, dommer og listefører kursus. Denne lørdag bliver der mulighed 
for at sætte sit præg og aktivt arbejde med indsatsområder i forbundsregi. For talentstrukturen, 
træneruddannelse, aldersrelateret træningskoncept, officials, kommunikation, Pr. og sponsorer, 
klubudvikling. Der vedhæftes et par appetitvækkere omkring talentstrukturen og aldersrelateret trænings 
koncept. Tag endelig kontakt hvis noget er uklart. 
Getmovin kampagne 2010 
Der er ikke mange af jer der har taget imod nedenstående tilbud: 
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 Palle, cp8260@gmail.com hvis i er interesserede. Det er først 
til mølle.  
Jeg skal bruge skolens navn, antal elever, kontakt person og kontaktoplysninger 
Hør jeg ikke noget snarest finder jeg skoler, eller takker ja, til de henvendelser der kommer. 
OBS; der er lavet aftaler i Helsingør og Aarhus 
 
Træner 1. Teori – Idræt og træning - AFLYST 
Lørdag den 11. september i Kolding, var der mulighed for at tage dette modul på ni timer og komme 
nærmere en fuld træner 1 uddannelse. Der er for få der har prioriteret dette, desværre. Grundet den lave 
prioritering, overvejes det om vi skal fortsætte med denne struktur. Vi sætter DIF i sving med at skaffe 
instruktør og får en udgift til (……………).  
Jeg vil gerne opfordre til at tage 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. Lad vær med at vente til sidste øjeblik 
med at melde til, for så risikere du at der er udsolgt 
Vejning Af puslinge 
Husk at få vejet jeres puslingebrydere for det næste halve år. 
Udskriv venligst 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, 
Da det ikke er en fornyelse af licensen.  
Det er kun når der er tale om fornyelse af licens eller førstegangslicens at i skal udskrive direkte til printer. 
Det går jo efterhånden godt med selv at lave licenser, så godt at mange lige går ind og laver 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 pdf. På forhånd tak 
NY KONTAKT TELEFON TIL FORBUNDET / FORMANDEN: 
Noter venligst nyt telefon nummer 42 23 24 80. Vores fastnet numre 43 26 21 75 og 43 26 21 77 opsiges 
Og husk fremover at benytte cp8260@gmail.com når DB formand kontaktes på mail. 
Breddekonsulent@brydning.dk  tages ud den 1. september. Der er oprettet forskellige mailgrupper, skulle 
du være med på listen, men gerne vil af, så sig til og omvendt.  
Medlems registrering hos DIF - Vigtigt 
Til den ansvarlige for dette i klubberne, er der kommet et par væsentlige ændringer. Den første er; at fristen 
for at registrerer medlemmer er 1.1.2011. Den næste er; i kan nu registrere, de der har været medlem i 
klubben i minimum to måneder, UANSET, hvornår på året det er. Gammel regel var minimum to måneders 
medlemskab på registreringsdagen. Der kommer separat skrivelse ud til formændene. 

 


