
 

B-møde Danmarks Brydeforbund 

Tid og sted: Fredag, den 28-29. oktober 2011 kl. 18.00 til 23:00 samt lørdag fra 9:00 til 

12:00 i AK Dans klublokale, Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup,  

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

Kilgod, Peter Rafn, Amir Lavasani, Kim Tønder og Niels Hansen 

 

1. Underskrevet referat fra 20.8.2011 

 

2. Budget 2012 gennemgået, diskussion og beslutning. Indtægten fra DIF for 2012 er 

baseret på et gennemsnit af 2008, 2009 og 2010. Alle udvalg barberet - 

Eliteudvalget får til opgave at finde kr. 100.000,00. Vi enedes om, at et underskud 

på kr. 300.000,00 var acceptabelt med hensyntagen til OL satsning og 

implementering af ATK samt ansættelse af Frank L. på halv tid. 

 

3. MMA sporten under DB. Brev er klar til udsendelse til alle MMA interesserede om 

optagelse. Eneste uafklarede punkt er hvordan vi skiller foreninger fra det 

kommercielle. Vi kan kun engagere os med foreningsprincippet. Palle har lagt noget 

på MMA´s hjemmeside, og sender os lige et link. 

 

4. ATK og DBs politiske program fra 2012 og frem. Palle tager en snak med Frank L. 

om, hvordan vi kan komme videre med ATK. Bestyrelsens indstilling er, at det ikke 

kan vente til efter OL. 

Der skal laves nogle retningslinjer for hvordan DB vil have at klubberne skal afholde 

stævner.  

Træneruddannelsen skal opprioriteres. Vi arbejder videre med den svenske model, 

hvor vi er velkomne til at deltage – og her bliver ikke aflysninger. Det skal være 

kompetence givende. Erik tager påtager sig opgaven med den videre kontakt. Amir 

er med på sidelinjen.  

Puslinge skal gå mere over som skolebrydning, hvor der ikke gives point for greb. 

Greb skal først give point, når man er drengebryder.  

Kredsturneringen skal have et andet navn, da det ikke skal være ”stævne”. Der skal 

knækkes en kode på en nøgleperson i hver klub, som vi kan forklare hvad formålet 

er med ATK.  

Kulturbærerne skal kunne forstå formålet. Det kunne være en ide, at der til 

kredsturneringerne bliver brugt noget tid på at fortælle, hvad der er essensen af 



ATK, så kan det være det efterhånden smitter af.  

Der laves en hensigtserklæring og koncept af Palle og Niels. 

Hvad kan vi lære af svenskerne? Vi forsøger at få nogle hertil og lave en camp for 

os. 

Pigebrydning. Debatteret. Kim er tovholder. 

DM drenge nedlægges fra 2013 men afholdes i 2012.. 

 

5. Styregruppe TD. Aktiv støtte til Mark og Håkan bliver i første omgang for 1. halvår 

2012, da TD ikke vil betale, hvis de ikke kvalificerer sig til OL. Hvis vi tager en 

medalje i 2012 til EM eller OL udløser det støtte for 2013. Eliteudvalget melder dog 

all in for OL kval. Bestyrelsen anbefaler, at Eliteudvalget tænker sig ekstra godt om 

med hensyn til opprioritering af EM. 

 

6. Evt. Vi skal have sat direkte licens i værk, hvor der betales med det samme, det 

samme skal foregå ved tilmeldinger til stævner. Niels og Amir undersøger sagen 

også med hensyn til ny hjemmeside, hvor det kan integreres.  

DM senior blev diskuteret, og vi kom frem til at den 31. marts 2012 vil være bedst. 

Peter hører i FFI om de evt. vil påtage sig opgaven. Svar forventes om ca. 1 uge.-

Bestyrelsen ønsker, at nåleregnskabet skal være tilgængeligt for alle på vor 

hjemmeside.  

CWC og Kolding Cup. Hvad er kriterierne for FILA stævner? Så snart der er mere 

end 3 nationer SKAL der meldes til FILA uanset kategorierne. DB accepteret at 

CWC og Kolding Cup afholder ungdomsstævne uanset deltagende nationer. 

 

7. Næste møde afholdes ved Kolding Cup 3. weekend i januar 2012, dog er også 

foreslået i forbindelse med DM Hold i Frederiksværk i starten af december 2011. 

 

 

Referent: Else Kilgod 

 

 

____________________     ____________________     ____________________ 

Palle Nielsen, formand         Erik Nyblom, næstformand   Lene Søberg, kasserer 

 

 

____________________     ____________________     ____________________ 

Else Kilgod                           Peter Rafn                            Kim Tønder 

 

 

____________________ 

Amir Lavasani 

 

 

 


