Brydning bryder grænser, mere end bare en sport
Viby J, den 18.12.2012
Kære bryde venner
Efter del skriveri i pressen de sidste tre uger, om Mark O. Madsen nu var bryder eller MMA kæmper, om Team
Danmark overhovedet ville lave en aftale med DB i 2013, og senest at DB indtog førstepladsen som det forbund der
blev skåret mest i støtte fra 2012 til 2013, vil jeg kort ridse sagerne op.
Mark har fået en mulighed for at afprøve sig selv i MMA sporten. Der er noget økonomi, der noget adspredelse fra
det vante, det giver øget motivation mod det det drejer sig om, OL Rio 2016.
Mark er først og fremmest bryder og målet er en OL medalje.
Landstræneren med flere, deriblandt undertegnede, synes det giver mening. Det må naturligvis ikke gå udover
brydningen.
Team Danmark vil ikke stå i vejen, men er ikke begejstret. Specielt bekymre risikoen for skader og helt forståeligt må
der ikke herske tvivl om, at det er brydning støttekronerne går til.
Der er blevet udformet en tillægsaftale til den kontrakt, på de seks MMA kampe, fordelt med tre i 2013 og tre i 2014,
som Mark har tegnet med European MMA.
Tillægsaftalen indeholder betingelser der klart signalere at brydningen er første prioritet.
Den er accepteret af TD og DB.
Vores ansøgning blev godkendt og der er tegnet en et årig samarbejdsaftale med TD.
Aftalen med TD er på en halv million kroner. Der er en logisk og udramatisk forklaring på nedgangen i forhold til
2012, som der skrives om.
Vi havde to med til OL, hvilket gav en ekstra bevilling på lidt over en kvart million.
I forhold til det oprindelige bevilgede beløb til 2012, stiger vi i 2013.
Vi går fra at være individuelt støttet forbund til at være projektstøttet.
Det betyder at Anders Ekstrøm, Fredrik Bjerrehuus og Tobias Fonnesbek også er en del af aftalen i 2013 og indgår i
OL satsningen.
Der sigtes lige frem mod EM i Georgien, 16-24. marts 2013, hvor Mark og to af de tre ”nye” stiller op. Men allerede
ved Thor Masters, den 26.januar 2013, bliver der mulighed for at se alle fire i aktion.
Marks første MMA kamp forventes at blive i perioden 1. april til 15. juni 2013. Anden og tredje MMA kamp forventes
at blive i perioden 1. oktober til 31.december 2013.

Medlemsregistrering ved DIF
DIF, DGI og Firmaidrætten har i fællesskab udviklet Centralt Forenings Register (CFR),
hvor I fremover skal registrere jeres forenings medlemstal.
CFR findes på adressen, www.medlemstal.dk, og er d. 1. december åbnet for registrering af medlemstallene for,
2012. I skal registrere jeres forenings medlemstal senest den 31. januar 2013.
I skal logge på CFR for at registrere medlemstal, og i den forbindelse skal I benytte
det CFR-nummer og den adgangskode, som i meget gerne på nuværende skulle have modtaget

På www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver idrætsorganisationernes
nye, fælles registreringsregler.
Der er også udviklet en videoguide til registreringen, som kan ses på youtube via dette link:
www.videoguide.medlemstal.dk
Husk at tælle alle med, som har været medlem af klubben i minimum tre måneder i 2012, samt jeres passive
medlemmer, medmindre de ikke betaler noget eller ikke har adgang til træningsfaciliteterne.
Har i ikke modtaget noget fra de Centrale Forenings Registre, skal i maile til info@medlemstal.dk
www.nemtilmeld.dk eller www.foreningsbetaling.dk
Her et par muligheder som kan lette det administrative arbejde i klubben. Der findes muligvis andre aktører på
markedet.
Førstnævnte tilbyder et gratis abonnement til nonprofit sammenhænge.
I forbundsregi vil vi afprøve muligheden til vores arrangementer, evt. til licensbestilling.

På bestyrelsens vegne
Glædelig jul og et berigende nytår
Med venlig hilsen
Palle Nielsen, formand DB

