Danmarks Brydeforbund
Dagsorden B-møde DB lørdag den. 2. april 2011
Sted: EM i Dortmund.
Tid: 10.00-12.30

Tilstede: Palle Nielsen formand, Louisa McKennell næstformand, Frank L, Peter
Rafn og Erik Nyblom
Afbud: Else Kilgod, Lene Søberg kasserer, Freddy Viholt
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Status fra udvalgene. Orientering
 Klubkonsulent / Palle – enkelte udskiftninger i konsulentkorpset. Der er blevet
udviklet på skema til klubkonsulentbesøgene, som forventes gennemført i 2011.
 Officialsudvalget / Peter. Reglerne rettet jvf. beslutninger. Positivt, at klubberne
ringer og beder om dommere. 5 nye dommerkandidater. Næste møde ifm.
CWC. Har fået licens på et tysk listeførerprogram og været på kursus i det. Der
er ved at blive indkøbt materiel, så det kan bruges fremadrettet. Der skal
afholdes kursus for alle listeførere i efteråret 2011.
 Eliteudvalget/ Frank – eliteudvalget holder møde ifm. EM Dortmund. Der skal
arbejdes med bemanding af kommende stævner. Der er muligvis brug for ekstra
midler til træningssamling – ansøgning bliver fremsendt til bestyrelsen, når det
afklaret. Glenn Skriver Juhl er blevet holdleder for landsholdet.
Der arbejdes med forventningsafstemning.
Talentstruktur bliver snart færdig.
 ATK-udvalget / Frank Svært at finde kræfter til arbejdet. Ved næste B-møde
tales der er om muligheder ift. at få det i gang – Niels inviteres til det punkt.
Frank og Niels deltager i TD seminar omkring talentudvikling.
 Kommunikationsudvalget / Louisa – Der er oprettet en Web TV portal, som vi
har gratis på prøve i 3 mdr. – herefter evaluering og drøftelse af muligheder for
at finansiering fremadrettet. Der er oprettet Facebookgruppe, som måske
afløser Forum på DB´s hjemmeside. Der drøftes muligheder for Live Streaming.
Udvalget sender på opfordring fra bestyrelsen en person til NM i Estland mhp. at

få produceret materiale til både interne og eksterne medier.
Der er afstemt forventninger omkring promovering af enkelte brydere.
3. Fordelingsnøgle / Palle - Diskussion
Indsigt i nøglen
Præsentation af mulig indtjening til 2013 – drøftelse af indsats derud fra.
Udsættes til næste møde.
4. Honorering / Palle - Diskussion og beslutning
Udsættes til næste møde.
5. Præstationsfremmende tiltag / Frank L - Diskussion og beslutning
DB har en doping politik, der ikke er tidssvarende. Doping anser vi selvfølgelig for
uacceptabelt. Men hvad er DB’s holdning til præstationsfremmende metoder?
Ovenstående blev diskuteret – fælles holdning blev udtrykt. Bestyrelsen udmønter
denne i en politik og en strategi for implementering/kommunikation af politikken.
Frank laver skriftligt udkast og tager en snak med bryderne om emnet.
6. Afholdelse af stævner med mere end 3 deltagende nationer – FILA / Erik N
Orientering om regler. Bestyrelsen inviterer de klubber, der har sådanne stævner, til
et møde om dette – Erik er tovholder. Der træffes beslutning om, at DB afholder
udgifterne for den FILA delegerede, samt de danske bryderes FILA licenser i 2012
ved Thor Masters. Erik kontakter relevante klubber.
7. Fremtidens DM senior – brydning og grappling / Palle, herunder også fastsættelse
af dato og diskussion om antallet og seniorbrydning i DK generelt
Drøftelse af hvor stort et ansvar DB skal/kan tage. Det besluttes, at DB er arrangør
af DM Senior fremover og udvalgt klub er medarrangør.
2012: Datofastsættes til 18. maj. Forudsat at NM ligger midt i maj, vil DM Senior
altid ligge weekenden efter.
8. Fremtid med grappling / Palle - Diskussion og beslutning
Muligheder drøftes. Der udarbejdes forslag til R-mødet om, at DB kan optage
Grappling klubber. Der inviteres repræsentant fra Grappling til R-mødet mhp.
orientering. Palle ansvarlig for at tage kontakt.
9. Fremtid med pige/kvindebrydning / Palle – Diskussion og beslutning
Palle laver udkast til orientering til klubberne omkring DB´s holdning til
pige/kvindebrydning, som også er drøftet i bestyrelsen.
10. Ambassadør korps / Louisa - Orientering og beslutning. Udsættes til næste møde.

11. Sponsor pakker for talent og elite / Palle - Diskussion
Udsættes til næste møde.
12. Fremtidens bestyrelse / Palle - diskussion – lukket punkt.
13. Evt.
Kollektiv forsikring
Kandidater til DIF´s bestyrelse.
Udsættes til næste møde.
Næste møde 27. maj kl. 19 i Odense.

2. april 2011

________________________________

______________________________

Palle Nielsen

Louisa McKennell

________________________________

______________________________

Frank Lambreth

Peter Rafn

