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Mission:  

 

1. Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale.  

 Sikre gode forhold og vilkår for elitebrydere.  

 Det skal være attraktivt at bryde i ungdomsrækkerne med henblik på en øget 

seniormasse.  

 

2. Skabe gode rammer og gøre brydesporten attraktiv for bredden. 

 Sikre grundlag for at klubber kan eksistere.  

 Skabe kvalitet i aktivitets- og træningstilbud gennem aldersrelateret træning 

 

3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. 

 Optage flere stilarter under DB anerkendt af FILA 

 

4. Sikre gode forhold og vilkår for frivillighed. 

 

 

Vision og strategi: 

Status pr. 27.11.2012  

 
Danmarks Brydeforbunds politiske program 2012-2022 
 

Flere medlemmer / medlems status 

 
Vi er på en måde 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. 
 

H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 Herrer i altD0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Damer i alt Passive I alt uden passive

2009 634 279 198 352 55 1.518 101 69 49 108 12 339 1.857

2010 752 369 233 540 69 1963 117 55 53 144 20 389 213 2352

118 8 50 49590 35 188 14 445 16 -14 4 36  
 
Målet er 4500 medlemmer inden for 10 år og 20 nye klubber 
  

Hvordan bliver vi flere senior brydere? Stadig under diskussion i bestyrelsen! 

 
Målet er at fordoble deltager antallet af senior brydere ved DM senior og lave DM for senior hold 
inden for ti år. Der er i dag ca. 25 seniorbrydere ved DM 
Hvert år at have 2 brydere i medaljekampe ved VM, EM eller OL, hvoraf én skal være medaljetager 
 
Delmål: Om fem år er der 40 senior brydere, der deltager ved DM senior, om 10 år 80 
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Indsats: 
 
Vi har en synlig og accepteret vision og mål for senior brydning og vi ser arbejdet med ATK som 
afgørende for at vi når målet.  
ATK er ikke et puslinge projekt, det gælder alle aldre 

 
ATK: 
Arbejdet med, og udviklingen af aldersrelateret trænings koncept er i gang.  
 
Formand for ATK udvalget Niels, har teten, og Frank Lambreth bliver deltids ansat fra 2012 og 
beskriver ATK sideløbende med OL satsning, med OL som første prioritet og fuld ATK såfremt vi ikke 
kvalificerer os.  
Der blev lavet S.W.O. T analyse på ATK ved seminaret. Resultat af analysen tages med i det videre 
arbejde  
 
Vi ønsker: 

 At der laves brydning på skoler og institutioner / gerne turneringer, hvor træningen og reglerne er 
de samme som for level 1 og 2 brydere.  

 Brydetræning og kamp for puslinge og drenge, level 1 og 2, skal være uden fokus på teknik / 
brydegreb. Denne gruppe præsenteres for greb, men træner dem ikke.  

 Stilen skal være fri ved kamptræning og kamp, ved stævner for level 1 og 2 

 Kredsturneringen skal være lig skolebrydning for level 1 og 2 og bygges op efter kredscamp 
programmet, navnet ændres – der foreslås ”Trænings turnering” 

 Level 3 er med til disse turneringer, men bryder ”rigtig” brydning, i overgangen til cup stævner 

 Forsøg i gang i Jylland, hvor vi den 24.9.2011 i Randers forsøgte os med et koncept bygget op 
efter kredscamp 

 Den 26.11.2011 laver vi en træningsturnering for level 1-3 brydere. Her har vi justeret, efter 
ønske/evakuering/kritik fra klubberne. 

 Motorik og Bronzemærket skal kunne tages ved disse træningsturneringer 

 Mini holdturneringer / pokal turnering for senior, der kan afvikles over kort tid 

 Landsholdsdeltagelse ved det Svenske GP 

 Netværk for dommerkandidater og nye trænere 
 
Stævner: 

 Vi har en stor udfordring mht. vores stævneaktivitet i DK. Udviklingens gang i flere klubber, samt 
opfordringer fra DB, har gjort at flere klubber går egne veje, hvad angår stævnedeltagelse. Det er 
ovre de dage, (for nogle klubber), at tage alle med til alt. Blandt andet dette, har fået negative 
konsekvenser for nogen af de traditionsrige stævner i DK. Der er brug for at vi holder nogle møder 
hurtigst muligt omkring dette og finder fælles fodslag. 

 
Vi ønsker: 

 Flere invitations stævner alla AK Frem / Niels Ebbesen Cup 

 Have træningsturneringer / mini camps for puslinge i level 1 og 2 (play wrestling), og ”rigtig 
brydning” for level 3 – Disse kunne ligeledes erstatte nybegynderstævner i bryde ringene, således 
at der er en rød tråd overalt 

 Have stævner uden alle kategorier, eksempelvis, kun for ung/jun/sen, kun puslinge og drenge, kun 
for piger 

 At præge/uddanne trænerne til at tage deres brydere med til de rette stævner (tænke ATK) 
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 Årlig sommercamp i stor stil med teknik fra alle verdenshjørner – for øvede dre/ung/jun/sen – Erik 
Nyblom tager kontakt til Lidberg brødrene og spørg om de vil lave deres koncept i DK. Alternativt 
kunne vi vores egne ”tidligere” elite og landsholds brydere, sættes på sagen 

 Finde værter til at lave en anderledes stævnedag for ungdom og junior der ikke slår til på team 
2016 – 2020. Der er udarbejdet et forslag til et program, hvor der konkurreres i enkelt elementer 
fra brydesporten 

 Årlig camp for level brydere – Hermod Horsens Camp, og gerne en i foråret 
 

Uddannelse: 
Et område som er vigtig for at nå målet, som giver en del hovedbrud, da det prioriteres lavt i de fleste 
klubber. Meget er forsøgt gennem de sidste år, men interessen og den kritiske masse for at 
gennemføre noget strukturelt er for lille. Dog har flere end nogensinde, om end fra få klubber, benyttet 
sig af DIF’s træner 1 og 2, og vi har en træner, måske to der starter på DIF’s diplomtræner 
uddannelse. 
 
Vi ønsker: 

 At koble os på den strukturerede svenske træneruddannelse 1 til 4 – der er en større masse, så 
ikke den store risiko for aflysning.  

 At lave teknik time(r) ved stævner og samlinger 

 At lave kortere kurser i skolebrydning 

 Implementere ATK via kurser og/eller seminarer 

 At flere benytter sig af DIF træner 1 og 2 

 At tilbyde internationale trænerkurser på højt niveau til erfarne trænere 
 
Besluttet: 

 DM for drenge og drenge hold gennemføres i 2012. Derefter forsøger vi med en periode, uden DM 
for drenge og drenge hold fra og med 2013.   

 

Hvordan bliver vi flere piger? Stadig under diskussion i bestyrelsen. 

 
Målet for pigebrydning er inden for 10 år at kunne arrangerer DM for kvinder i minimum de fire 
olympiske vægtklasser. Antallet af kvindebrydere skal inden for 10 år være minimum 20, der er to i 
dag.  
Vi vil tage medalje ved VM for kvinder inden for 10 år og have en deltager ved OL i 2020 
 
Delmål: Om fem år har vi ti kvindebrydere 
 
Hvis vi gør som vi plejer, skal ovennævnte vision og mål nok ændres! 
De forbund der har pigerekrutterings succes, laver som i HGB wrestling i Sverige, noget kun for piger.  
 
Indsats: 
Det er ikke for at afvikle pigerne at der er fremsagt en tanke om at pigerne i en periode helt tages væk fra 
det miljø / cup stævner de er i, i dag.  
Det er heller ikke for at afvikle puslinge at der er fremsagt en tanke om at tage dem væk fra cup stævner! 
 
Men hvis det er synd for nogen, så er det pigerne, som ikke får megen anerkendelse der hvor de møder 
frem i dag! Og ofte meget få kampe! 
 
Vi ønsker at: 
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 Flere klubberne skal ville pige/kvindebrydning. 

 Klubberne skal engagere en fristils træner 

 Gøre det attraktivt at være pigebryder i klubben 

 Lave hold kun for piger 

 Lave rekruttering kun for piger 

 Tage pigerne væk fra stævner i DK, undtagen CWC 

 Samle dem der er, til camps og lav turnering der 

 Deltage i x-antal stævner om året i Sverige, Tyskland og Polen med de bedste piger 

 Hente inspiration fra Sverige 
 

Grappling / FILA accepterede kampsport: 

 
Målet er inden for 10 år at grappling, pankration og amateur mma er etablerede og accepterede 
kampsport under DB, med 1000 medlemmer og 20 klubber.  
Enten via mma klub eller afdeling i eksisterende brydeklub. 
 
Delmål: Om fem år er 500 mma’er og 10 nye klubber optaget i DB 
 
Indsats:  

 Der var enstemmigt flertal på det ekstraordinære r-møde, for ændring af love, samt formulering af 
retningslinjer for optagelse 

 Dette har givet anerkendelse i FILA  

 Informationsfolder til eksisterende mma klubber, samt brydeklubber der ønsker mma afdeling, er 
klar til at blive sendt ud, hvorefter rekruttering af klubber og medlemmer går i gang 

 På sigt nedsættes der et mma udvalg – Vi finder interesserede i løbet af rekrutteringsprocessen   

 Vi afholder DM ung/jun/sen sammen, evt. et eller to andre stævner årligt 

 MMA forsøges indlemmet i programmet på den årlige sommercamp 
 

Motions afdelinger: Stadig under diskussion i bestyrelsen 

Brydning giver noget af den bedste træning man kan få.  
 
Målet er at alle klubber skal have en motionsafdeling. Det skal øge andelen af medlemmer med 500 
inden for 10 år. 
 
Delmål: Om fem år er antallet af motionister øget med 300 medlemmer 
 
Vi ønsker: 
Klubberne skal; 

 Formulere strategi og indsats for området 

 Uddanne en eller flere motions trænere 

 Kontakte alle ”gamle” brydere 

 Lave tilbud til andre idrætsgrene 

 Fleksible trænings tider  

 Fleksibelt fremmøde form 

 Motionsstævner med elementer fra brydesporten 

 Åbent til styrke rum 
 

DM for ung/jun/sen/kvinder 



Tid til forandring                                                                                      
 

DM skal være attraktivt og skille sig ud fra andre stævner. DB og værtsklub arrangerer i fællesskab, DB 
sætter standarden. 
Officials udvalget laver en drejebog for DM 
 
Eksempler på standard: 

 Afspærring omkring madrassen  

 Der skal maks være en times pause mellem indledende kampe og finalerne 

 Medalje overrækkelse skal ske umiddelbart efter sidste kamp 

 Udpeget speaker  

 Præsentation af finaledeltagere, inden finalekampene 

 ”Event" 
 

Det skal være attraktivt at være frivillig i DB 

 
Der kom mange gode input fra seminaret, som er sendt ud tidligere, men ellers ønsker vi at klubberne; 
 

 Formulerer strategi og indsats for området 

 Der ikke har en organisationsplan, går i gang med DIF projekt ”Klubbens årsplan” - Få struktur på 
driften 

 Tilbyder kurser via DIF og kommunen.  

 Brydesporten værdisættes 
  
Vi vil omsætte det politiske program til forskellige klubudviklingsprojekter, som kan tages ned fra hylden. 
 
”sådan får din klub flere piger” 
”sådan får din klub flere seniorbrydere” 
OSV 

 
Støtteforeningen: Stadig til diskussion 

 
Der skal laves en folder med indmeldelses og betalingsblanket – Palle (November 2011) 
Der skal laves en ansøgning til Skat – Palle og Bent (November 2011) 
 
Retningslinjer for at opnå støtte skal præciseres – Amir, Kim og Niels 
Gulerod for indskyder skal præciseres – Amir, Kim og Niels 

 

 


