
 

EK Opdateret Maj 2011 

Regulativ for DB's æresnåle 

Tildeling af DB´s æresnål vil ske efter nedennævnte retningslinjer. Ansøgninger om 
tildeling af DB-nåle skal indeholde fyldige oplysning om tillidshverv, mesterskaber mv. og 
hvornår personen der ansøges for evt. tidligere har fået en nål og hvilken karat, og 
indsendes til DB Officialudvalget. Tillidshverv i støtteforeninger hører ikke under her. 

DB’s æresnål i bronze 

 Aktive deltagere på DB’s seniorhold (landshold).  
 Virket i mindst 5 år uafbrudt som klubleder, instruktør, træner, 

dommer eller listefører under DB.  
 Danske seniormestre.  
 Til udenlandske gæstende hold samt internationale arrangører af 

turneringer med DB-deltagelse. Opføres ikke i årsberetning. Bruges 
kun til repræsentation.  

DB’s æresnål i sølv 

 Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere, dommere og 
listeførere, der vederlagsfrit gennem 15 år har udført arbejde til gavn 
for brydesporten.  

 Brydere, der har erhvervet 5 danske seniormesterskaber.  
 Brydere, der har vundet NM-senior. 
 Ledere af udenlandske hold. Opføres ikke i årsberetning. Bruges kun 

til repræsentation.  

DB’s æresnål i guld 

 Æresmedlemmer af DB.  
 Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, trænere, dommere og 

listeførere, der vederlagsfrit gennem 25 års virke i klub eller forbunds- 
bestyrelse har udført et godt arbejde til gavn for brydesporten.  

 Brydere, der har deltaget på mindst 15 DB-landshold, opnået 
placering som nr. 1 til 6 ved EM eller VM Senior samt opnået 
kvalifikation til OL.  

Indstilling til DIF’s ærestegn af medlemmer under DB vil kunne ske, når der foreligger 
meget vægtige grunde herfor. Ledere, som har virket i klubbestyrelse i mindst 25 år samt 
medlemmer, som har udført andet stort arbejde til gavn for brydesporten og idrætten, vil 
kunne komme i betragtning. Personen skal have erhvervet DB´s guldnål. 

Medlemmer under DB, som har modtaget de tidligere sølv- eller gulderkendelser, og som 
stadig tager aktiv del i vor idræt, kan ved indsendelse af ansøgning få tildelt ovennævnte 
æresnål i sølv eller guld. 


