
Nyhedsbrev fra DB  
Kære bryde venner 
 
Vi nærmer os det første år sammen, det årlige repræsentantskabs møde er nært forestående. Nedenstående info er 
af praktisk art, der er lidt at tage stilling til. Der følger senere et mere uddybende oplæg til DB’s fremtidige virke.  
Fælles for det hele, er at der bliver plads på r-mødet til debat og følges op med sensommer seminar lørdag den 3. 
september i Fredericia. 
OBS: I bedes tilmelde jer R-mødet, senest den 19. maj, til else@kilgod.dk  
 
Årets ungdomsklub, årets leder, årets træner, årets dommer 2010 

 
Traditionen tro kårer vi årets ungdoms klub og årets leder. Vi vil ligeledes kåre årets træner og årets dommer. 
Det plejer at være konsulenten og bestyrelsen der indstiller og beslutter.  
I år vil vi gerne have jeres vurdering med. Vil byde ind, så skal der følge en begrundelse med, samt navn og klub på 
afsender. Og i bedes sende det til kontor@brydning.dk  
 
Medlems status 
 
Vi er blevet flere. Vi står for en af de største stigninger i DIF familien procentvis. Fra 1865 til 2352 = 26 %. 
Stigningen skyldes hovedsagligt den nye måde at registrerer på, så vi skal bruge nogle år endnu, for at få et rettidigt 
billede af dette. 
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634 279 198 352 55 1.518 101 69 49 108 12 339  1.857  

752 369 233 540 69 1963 117 55 53 144 20 389 213 2352  
 

118 90 35 188 14 445 16 -14 4 36 8 50  495  
 
Antallet af brydere med licens er faldende.  
Antal deltagere ved DM for drenge, ungdom, junior er stagneret / stort set det samme gennem ti år.  
Antal af pigebrydere ved DM er faldende, det samme med deltager ved DM senior.   
 
Der vil i oplægget om DB’s fremtid, komme forslag til udvikling af dette – lige nu er vi ved at afvikle! 
 
Fælles Ulykkesforsikring: 
 
Jeg har fået et tilbud fra TRYG for en kollektiv ulykkesforsikring. Det er efterspurgt. Se bilag. Prisen bliver nok lidt 
dyrere for dem uden licens, da ikke alle medlemmer har brug for en. Vi snakker videre på r-mødet 
 
To nye til bestyrelsen: 
 
Frank L. takker af efter et enkelt år i bestyrelsen og vælger at bruger alt energi på eliteudvalget.  
Freddy Viholt’s nye arbejde passer ikke sammen med brydesporten, så han takker også af. 
 
DB bestyrelse søger to nye medlemmer: 
Valgperiode på to år fra den 28. maj 2011 
Vi ønsker en visionær person, der vil indgå i et team, vis mål er at udvikle brydesporten. 
Du skal være iderig, gerne med utraditionelle vinkler på tingene 
Flair for økonomi, vedtægter og love 
Aktiv på mail   
ikke afgørende at have indgående kendskab til brydesporten 
 
Der tilbydes fire – fem møder om året, hvor vi bestræber os på at arbejde med udvikling, således at ting der 
omhandler drift klares på mail, via referater, i udvalg og mindre grupper. 
Kørsel i egen bil takseres med 2 kr. pr. km. Der er 1000 kr. skattefrit pr. halve år til dækning af telefon og internet. 
 

 


