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Kære Allan 

BrydeDanmark vil gerne sætte et nævneværdigt punktum og takke dig for din lange årrække som Formand for 

Danmarks Brydeforbund – 18 år blev det vist til. 

Tankerne har været mange med henblik på hvordan vi kunne gribe det an. På sidste R-møde var alt lidt turbulent og du 

trak dig på selve dagen, hvorfor vi ikke havde noget klart til dig. Nordisk Mesterskab blev bragt på banen, men da du 

ikke var hjemme på det tidspunkt, kunne det heller ikke lade sig gøre. 

Nu er dagen kommet og netop her i dine egne omgivelser vil det være den perfekte ramme. 

Du har altid bevæget dig rundt på diverse gange, holdt kontakter ved lige, opsøgt nye udfordringer/personager, som 

senere kunne blive til gavn for brydesporten på den ene eller den anden måde. Talrige er de samtaler du har taget (læs: 

de kontakter du har trykket på) for at få ting igennem. Ja selv FILAs Martinetti har du siddet på skødet af, for at blive 

tilgodeset til afholdelse af et VM.  

Det er i DIN tid som formand, vi har nået flotte internationale resultater. Der er blevet satset - og resultaterne udeblev 

ikke. Vi har haft høj status hos både DIF og Team Danmark - de har troet på os. Vi blev Elitesatsningsforbund og blev 

Forbund i Fokus for bare at nævne nogle af de vigtigste ting. 

Med netop Forbund i Fokus fik vi chancen for at profilere os. Vi havde nu midler til at ansætte en person, som kunne 

markedsføre os på bedste vis.  

Vi havde fået forhåndstilsagn om VM i 2007, men så kom en Nation i vejen med en stor pose penge – det kunne vi ikke 

matche, men det lykkedes det dig at få VM til Danmark i 2009. Det blev nogle arbejdsomme år med forberedelser i tæt 

samarbejde med Mads Bang Aaen.  

Der var ikke mange herhjemme som levnede det VM en chance, der blev spået om tomme tilskuerrækker, et kæmpe 

underskud, ja simpelthen en fiasko, men alt blev gjort til skamme. Det blev en FEST, et af de bedst tilrettelagte VM 

nogen sinde, fyldte tilskuerpladser, nye tiltag, som andre Nationer senere har kopieret og sidst men ikke mindst, så blev 

der et overskud, som vi sammen med Herning Kommune og Messecenter Herning kan være stolte af.  

Ydermere har du Allan oplevet den ære at være det 4. medlem, der er blevet optaget i Hall of Fame i FILA Regi. 

Allan har gjort et kæmpe arbejde for brydesporten, og her tænker jeg ikke kun på VM. Allan har ofret sig mere end 

nogen anden nogensinde vil komme til. Allan har prioriteret brydning så højt, at han til sidst mistede sit arbejde på det. 

Han har solgt sig dyrt. 

Tankerne går her også til Karen, som har måttet undvære dig i mange sammenhænge, men nu kan det jo være du kan få 

indfriet det gavekort/den rejse du skulle have med Karen alene – noget I ikke havde prøvet for 2 år siden. 

 

Din gave har vi fået fremstillet til lejligheden, og vi håber du bliver glad for den, for den kan ikke byttes  

Tak for din tid som Formand for Danmarks Brydeforbund. 

På bestyrelsens vegne, Else Kilgod 

 


