
 

       B-møde Danmarks Brydeforbund 

Tid og sted: Fredag, den 2. december 2011 kl. 19.00 til 23:00 på Danhostel, Strandgade 

30, 3300 Frederiksværk.  

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

Kilgod, Peter Rafn, Amir Lavasani og Kim Tønder. 

 

1. Godkendt referat fra 28-29.10.2011 

 

2. Hvordan bliver vi flere seniorbrydere. Ambitionen er at have 30 stk. rene senior 

brydere om 5 år og om 10 år 70. 

I den forbindelse etableres træneruddannelse step 1 og 2 i samme weekend, som 

også indeholder ATK med Svensk Træner et i Jylland og et på Sjælland. Step 3 og 

4 i Sverige i aug./sept. 2012. 

 

Der arbejdes på at bruge de sidste 2 weekender i april 2012 til step 1 og 2. 

 

Vi arbejder videre med stævnereformer, hvor puslinge gerne skulle holdes til 

stævner med Level-brydning eller med andre vilkår end drengebrydning. Evt. 2 

weekender i april 2012. 

Palle påtager sig ansvaret for kredsturneringer/nybegynderturnering. 

Motorik og teknikmærker skal kunne tages ved kredsturneringerne. 

Vi ønsker flere stævner lig med Hermod Horsens Camp.  

 

Pigebrydning. Vi kommer med anbefalinger til hvor der skal være pigebrydning. Der 

skal være så mange kampe som muligt. Klubberne skal ansætte en fristilstræner. 

Klubberne har stadig stort ansvar. Hellere få stævner med mange deltagere. DB vil 

ikke nægte Ida Stuhr deltagelse ved VM, men det bliver med selvfinansiering. DB 

har kun afsat midler til EM. 

 

3. Støtteforeningen. Amir har haft en del dialoger med Skat vedr. skattefradrag – dette 

er ikke muligt for nuværende. Amir starter op med formål:  

Forskellige beløb 

Kontonr. (jubilæmsfonden) 

Hvordan skal kriterierne være 

Hvordan skal ansøgningen formuleres. 



Der skal laves udkast. 

 

4. FILA har lavet drejebog til guld, sølv og bronze – et koncept som vi også kan tage 

fat på.  

Nyblom brødrene og Thor Hyllegaard har sagt ja til lave noget ekstraordinært 

SommerCamp for den ældre aldersgruppe. Erik står for det. 

Ungdom/junior. Forslag til kortere og længere stævner for personer, som ikke er 

parate til Landsholdet.. 

 

5. Stævner – hvordan? 

Stævnegodkendelser i DB Lene. 

Stævnekoordinering Palle, Peter, Kim 

 

 

Referent: Else Kilgod 

 

 

____________________     ____________________     ____________________ 

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

 

 

____________________     ____________________     ____________________ 

Else Kilgod                           Peter Rafn                            Kim Tønder 

 

 

____________________ 

Amir Lavasani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


