
 

 

Danmarks Brydeforbund 

 

Referat - B-møde, lørdag den 22.3.2014 

 

Tid og sted: kl. 18.00 til kl. 23.00 – startede med aftensmad på vandrehjemmet ved sportscenter 

Herning. Vi holdt ligeledes mødet der. 

 

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja 

Ekstrøm, Peter Rafn, Amir Lavasani, Michael Yde, Henrik Stuhr suppleant, Thor Hyllegaard 

Eliteansvarlig, Else Kilgod Officialudvalget og Landstræner Szymon Kogut. 

1. Eliteudvalget / den nye eliteansvarlige / kontrakter v/ Thor Hyllegaard (30): 
DB er gået bort fra, at der skal være et bestyrelsesmedlem i eliteudvalget. Der er heller ikke 
udpeget nogen i bestyrelsen til at være kontaktperson. I stedet skal den eliteansvarlige 
deltage i bestyrelsesmøder når det er passende. 
Ved dette bestyrelses møde havde landstræner Szymon Kogut også mulighed for at 
deltage. 
 

Status omkring landsholdet, info om samlinger, Tobias, Anders og Mark til EM. 
Plan efter EM følger. VM 2014 med tre deltagere….med de tre EM vægtklasser. 
Udtagelseskrav er helhedsorienteret, syn på indstilling, deltagelse ved samlinger, resultat 
mv. Honorar til brydere udbetales ratevis, først yde så nyde. 
Økonomi ser ok ud, budgettet holder 
 
2020: 
Opstarts samling i Herning, Aarhus Open. Grundet økonomi overvejer vi om Aarhus open 
igen skal være observationsstævne. Thor tager snakken med Thrott. 
Deltagelse ved Østrig Open med ungdom / junior, de næste aktiviteter Polen Open. P. O 
bliver udtagelsesstævne til NM og EM for ungdom – og BB Cup, udtagelse til EM og VM for 
junior. 
Nødsaget til at benytte ekstra bemanding til Polen Open og BB Cup grundet EM senior. 
Hvad laver vi ellers? Fyraftensmøder i TD - højdetræning…vægtregulering…opvarmnings 
strategier….Szymon og Mark har været til psykolog mhp. optimering…..hele landsholdet 
har også psykolog timer, møderne filmes, så de kan ses igen. 
Thor har været til Sportschef seminar i TD over to dage. Mulighed for sparring og ny viden. 
Szymon deltager ligeledes i netværksmøder af samme art….Håkan har deltaget i møde 
omkring restitution. 
Tak til Peter Rafn, med koordinering af dommer til FILA stævne og praktisk hjælp. 
Diverse møder / aktiviteter på hjemmeside og FB, bestræbelse på øget synlighed. 
 
Ønske om fælles fodslag uanset enighed eller ej, vigtigt at vi står sammen og rykker med 
fælles sag. Sammen er vi stærke og udadtil ser vi stærke du. 



 
”Post til bryderne” på hjemmeside og FB. Giver synlighed om bl.a. egenbetaling. På sigt er 
det planen at lave udviklingsskema på hver bryder, hvor konkrete og synlige udviklingstiltag 
skrives ned. Medvirken til at skabe selvstændige brydere. 
 
Ros fra bestyrelsen til Thor for oplæg og info, opfordring til alle om at byde ind i forhold til 
tydelighed! 
 

2. Implementering af ATK og ATK kontrakter v/ Palle, Michael og Thor H (30): 

 Plan – PN får den opdaterede Talent og Elite plan fra Thor H og fører den ind i fælles 

kalender. 

 Camps – Vi kategori inddeler i starten, på sigt inddeler vi efter teknikmærkerne. 

 Der er en camp i Nr. Aaby i støbeskeen, i Roskilde, Pige camp i Roskilde. Opmærksom 

på også at få lavet en camp i KBH. 

 Teknikmærkerne hvornår – Efter R-mødet. Vi stiller forslag til DB bestyrelse, om at 

sølvmærket skal være adgangsgivende krav til DM 2015 for drenge, ungdom og piger. 

Vi forudser, to – tre år med lavt deltager antal derefter flere, med højere niveau / 

kvalitet. Der skal være noget at kvalitetssikre med og noget at sætte bryderne op til. 

Hvis vi ikke gør dette, får vi ikke semi klubberne med. De fire firstmover + et par stykker 

mere skal nok levere brydere, men flere skal levere hvis ATK skal give mening. 

Firstmoverklubberne får indskrevet i deres kontrakt at de bakker op om dette, og skal 

følge forløbet med seks besøg årligt, samt have politik på træner og talent og elite 

siden. Der skal selvfølgelig være stor mulighed for at tage mærkerne i løbet af året. 

 Forløb - 1. besøg tager vi træningen, 2. besøg observerer vi og evaluerer, 3. besøg 

tager vi træning efter fuldt af workshop med trænerne – 4. besøg træning tilpasset den 

enkelte. 5. besøg træning baseret på opgave løsning / det vi har i mærkerne, hvordan 

får vi det ud i kamp. Udvikling vs resultat. TH, SK og HN laver detaljeret program for 

hvert enkelt besøg. MY og PN sørger for den politiske del med aftaler og politiker. 

 Antal besøg – Firstmover, seks besøg, mellemstore klubber tre besøg, små klubber 1 

besøg. Alle klubber har mulighed for at udvide ved at deltage hos andre klubber. Vi er 

opmærksomme på at gøre en ekstra indsats for klubber som kan være lukningstruede. 

 Beskrevet og filmet træningspas – Teknikmærkerne er filmet, der laves nye foldere 

(PN). Der er filmet indslag på BRAT.dk omkring benstilling. Træningspas for pus, 

drenge og ung/jun udarbejdes af TH, SK og HN når der er tid. 

 Hvad med pigerne – motorikmærke og bronze same game, sølvmærket udvikles med 

fristilstræner, MY går videre med opgaven. 

 Der er kontakt til FFI, Aars og Roskilde omkring pigeinitiativer. Ida Stuhr har været 

træner på tidligere camps, hun er vellidt / efterspurgt. Hun er selv motiveret og vil gerne 

være træner på flere camps. Dog gerne med en makker så der også her bliver 

mulighed for at niveauopdele. DB/ ATK bidrager økonomisk. 

 EVT – Udkast til klubudviklingskontrakt sendes til bestyrelsen. Elitepolitikken skal 

justeres, så den er tilpasset ny plan for talentcenter og kraftcenter. PN arbejder på det. 

Om end der er en mening med at give ekstra opmærksomhed til ”firstmover klubber”, så 

skal vi være opmærksomme på, at det skal være hele DKs ATK. 

 

3. Officialudvalget vs stævneplanlægning / v/ alle (30)  



Kalender synergi – ATK team og Officialudvalget øger kommunikation omkring det, der 
ønskes i kalenderen. ATK team ønsker at præge med stævne koncept for nybegyndere og 
begyndere. 
 

4. Hall of Fame / v Else Kilgod (15)  
Bent Lauritsen har sendt forslag til nye retningslinjer for Hall of Fame. Vi fjerner ikke nogen 
der er udnævnt, men optager fremadrettet efter nye kriterier. Nye medlemmer optages i 
forbindelse med DM senior. Else sender nye kriterier og indstillinger rundt igen og 
bestyrelsen tager stilling efterfølgende. 
 

5. Udtræden af DIF fordelingsnøgle v/ Palle (15) 

Vi træder ud af bredde og uddannelsesdelen – det er godkendt! 

Indberetning af international konkurrence og mesterskaber skal stadigvæk foretages! 
PN får det på skrift fra DIF. 
 

6. Økonomi i DB v/ Sonja (15) 

Penge til drift? Var det budgetteret? Hvad er drift? Bestyrelsen tager en værdibaseret debat 

på et senere tidspunkt. 

 

7. Mulig praktikant v/ Palle (15) 

Nok ikke muligt alligevel, da der ikke er nogen fast i DB driften, der kan følges på daglig 

basis. 

 

8. Ny hjemmeside v/ Palle (15) 

Tilbud givet fra Redweb - det har vi ikke råd til. PN snakker med Niels Hansen KIF og Amir 

snakker med Søren Due om mulig løsning. 

 

9. Forslag til kommende R-møde v/ Palle (30): 

Ønske om kvalitet til stævner, til DM, til samlinger og til ungdomslandshold via 

teknikmærkerne. ATK teamet ønsker at sølvmærket skal være adgangsgivende til DM 

drenge, ungdom og piger. Det er der opbakning til i bestyrelsen. MY arbejder videre på 

udkast til forslag og strategi frem mod R-mødet. 

 

10. Evt.  

Angående R-møde: pt. er alle klar til genvalg, Flemming er dirigent, Else sekretær. PN 

sørger for overnatning. Else varsler R-møde 24. maj 2014 kl 15.00 med Ideseminar kl 11. 

Til DM senior er VM vægtklasser gældende. 

Årets bryder kåres til DM senior, indstilling indhentes fra landstrænerne. 

Dato for næste møde 23. maj 2014. 

 

Referent: Palle Nielsen 

 


