Brydning bryder grænser, mere end bare en sport
Kære bryde venner
Håber i haft en god sommer og er kommet godt i gang med den nye sæson.
Mens de fleste har holdt ferie har der været aktivitet på den internationale scene. Vi har haft brydere med ved EM for
både ungdom og junior.
Til stævner og samlinger i Finland, Serbien og Frederikshavn for samme kategori.
Disse brydere er under udvikling, der har ikke været fokus på resultat. Alle gjorde en god figur og fik værdifuld
erfaring med hjem.
Tak til Thor Hyllegaard, Mark Kristensen og Lars Fonnesbek for den tid og energi i har spenderet for brydesporten
denne sommer.
Også tak til dommer Erik Poulsen for heroisk omvej til Ungarn efter visum til en af vores brydere, så han kunne
komme ind i Serbien og Luftu Atay, der pt. er til junior VM i Thailand, hvor han også skal til dommerprøve med
henblik på senere opgradering.
OL London:
Nu er der er gået nogle uger, og de flotte, men trælse femtepladser er fordøjet. Arbejdet frem mod 2016 er i gang.
Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til at takke Håkan og Mark for denne store oplevelse i London.
Også tak til landstræner Szymon Kogut og staben omkring ham. Der er ros fra den Olympiske komite og Team
Danmark for hele håndteringen op til og under OL, samt præstationen.
Stor tak til alle danske fans, dem der hjemme i DK, lavede storskærms arrangementer, og de der tog til London med
eller uden billetter.
Jeg glædes over at samarbejdet med Håkan, Mark og Szymon fortsætter. Håkans mange årige internationale
erfaring vil fortsat komme DB til gode efter punktummet på hans aktive og Mark er klar til flere internationale
medaljer og med Szymon i spidsen er vi godt på vej.
Eliteudvalget
Som fortalt, er samarbejdet med Frank Lambreth som eliteansvarlig ophørt efter OL.
Det er en glæde at kunne præsentere Amir Lavasani som ny formand for udvalget.
Amir er vel nok den mest brydeentusiastiske – og nørdede person i DB, uden egentlig brydermæssig baggrund. Når
man selvfølgelig ser bort fra Erik Nyblom.
Han kom til Danmark i 1990 som 13-årig og havde før sin ankomst, stiftet bekendtskab med brydesporten i Iran,
hvor denne er nationalsporten. Amir er uddannet farmaceut (Cand. Pharm) og arbejder til dagligt i
Sundhedsstyrelsen.
På trods af det geografiske sceneskift har interessen for brydning altid ligget latent i ham. Det lå derfor i kortene, at
han ville videreføre sin interesse for brydesporten i Danmark. Hans bekendtskab med dansk brydning startede i
2007, hvor han i første omgang blev medlem af udviklingsudvalget i DB.
Dernæst blev han engageret som medlem i kommunikationsudvalget for derefter at blive formand for dette.
I 2011 blev Amir så valgt ind i bestyrelsen, en post som han nu varetager sideløbende med
kommunikationsudvalget.
Her har han vist sit værd og virkelig gjort en forskel. Han er velformulerende på dansk og engelsk både mundtlig og
skriftlig.

Amir er pligtopfyldende og struktureret og hans hjerte for brydesporten er indiskutabel. Han går langt for at opnå
resultater indenfor de arbejdsopgaver, som han beskæftiger sig med. Passionen for sporten har ydermere givet ham
mange internationale kontakter.
Danmarks Brydeforbund ser frem til dette samarbejde med Amir.
Det politiske program
Forbundets mission er på plads, målene er sat, strategierne er prioriteret og uddelegeret.
Der udarbejdes nu handleplaner til de forskellige indsatsområder, som løbende vil blive lagt på hjemmesiden.
Vi ”smager” lidt på en vision. ”Brydning bryder grænser, mere end bare en sport”. Ser, om den ikke passer godt,
til det vi gerne vil være, det der skal kendetegne brydeforbundet.
Vi tager gerne imod tilkendegivelser og andre forslag.
Wrestling Challenge
Det endelig koncept, samt invitation er på trapperne. Første stævne er i Kolding, lørdag den 22. september. Der
kommer info og online tilmelding via forbundets hjemmeside. Det bliver spændende at følge dette tiltag.
Stævner
De etablerede stævnearrangør er i grove træk blevet enige om at være mere specifikke angående hvilken
målgruppe af deltager de henvender sig til.
Der er et ønske fra flere, om at klubberne tager deres puslinge med cupstævner, så de kommer med i truppen af
større drenge og ungdomsbryder og oplever at være en del af fællesskabet.
Kredsturneringen kører ikke helt ens i Jylland og Sjælland. I Jylland er der blevet eksperimenteret med regler og
form. Der er fundet frem til en form, hvor der også er fokus på grundtræningen i brydesporten.
Der laves mindre nybegynder stævner rundt i landet, hvor indhold og form også varierer.
Udfordringen med at flytte fokus fra resultat til udvikling er en svær størrelse, som kræver mere info, diskussion og
tid.
Træner uddannelse
Der blev taget godt imod den svenske træner 1 og 2 uddannelse i foråret. Der var næsten fuldt i Roskilde og næsten
det samme i Horsens.
Tak for den gode opbakning.
Træner 3 og 4 skal tages i Sverige og er i gang nu. DB er endnu ikke opdateret om hvor mange danske trænere der
deltager.
Tager man alle fire trin i den Svenske træneruddannelse og DIF’s træner 2, vil man være klar til DIF diplom.
MMA
Det er endnu ikke lykkedes at lave et MMA / Grappling udvalg.
Men med tiden kommer vi tættere og tættere på MMA miljøet, så forhåbentlig flere får lyst til også at tage en politisk
opgave.
Det internationale MMA forbund IMMAF, arbejder på at etablere forbund i alle lande der dyrker MMA, og har dansk
medlem i bureauet. Det bliver spændende at følge den udvikling og se om vi kan finde ind til et samarbejde.
AK Frem, Hercules og Kolding har etableret en MMA afdeling med pænt mange medlemmer.
I Næstved er det omvendt, AK Rolf, samarbejder / styres i dag af MMA klubben, True Vikings.
Andre klubber har ligeledes et tæt samarbejde eller deler bare lokaler indtil nu.

Første MMA klub er på vej til at blive medlem af forbundet. The Colosseum fra Aarhus, velkommen til.
ATK
Det planlagte samarbejde med Frank Lambreth omkring ATK er også ophørt. Deltidsansættelsen i forbundet er
sluttet før tid, pr. 1.9. 2012.
Undertegnede fungerer som tovholder på projektet, indtil anden løsning er fundet.
Der er pt. truffet aftale med ekstern skribent, til at beskrive den fysiologiske træning.
Uanset afbrydelsen med Frank, forventes projektet gennemført senest den 1.3.2013 som planlagt.
Team Danmark har bevilget 150.000 til projektet – mange tak for det!
Nye klubber – Armbrydning - forbundsklub
Der er stiftet en ny brydeklub i Birkerød, BK Olympia. Csaba Krizan, med ungarske rødder har taget initiativet,
velkommen til.
Så har forbundet fået en henvendelse fra en gruppe som gerne vil starte en ”Armbrydnings” klub. De har forhørt sig
om muligheden for at komme ind under DB. Det kræver naturligvis en accept af repræsentantskabet.
Bestyrelsen ser positivt på henvendelsen og skeler til både Norge og Sverige, hvor armbrydningssporten er med
under brydeforbundet.
På årets r-møde, blev det besluttet at forbundet skulle kunne optage enkelt medlemmer. Vi er i gang med formalia,
så der kan stiftes en forbundsklub til formålet. Lovene vil ligeledes blive tilpasset.
Vejning af puslinge:
Husk ny vejning af puslinge for perioden 1.9.2012 til 1.2.2013

Håber alle må få en forrygende sæson 2012-2013
Med venlig hilsen
Palle Nielsen, formand DB

