
 

 

Danmarks Brydeforbund 

Referat, budget og b-møde DB fredag den 16.11 og lørdag den. 17.11.2012 

Tid og sted: Fredag kl. 18.00 i AK Dans klublokale, Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup 

Møde fredag: 19.00 – 22.30, lørdag fra 9.00 til 12.00 

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

Ekstrøm, Peter Rafn, Amir Lavasani, og Henrik Stuhr 

 

Afbud: Kim Tønder 

 

1. Budget 2012  

Beslutning om ny km sats fra 1.1.2013, 2,00kr for alle i DB 

Budgetudkast blev færdigt, bortset fra Elite, som vender tilbage med yderlig besparelse 

Lene mailer færdigt budget til godkendelse derefter 

Efter godkendelse offentliggøres det 

 

2. Status DB 10 års plan – sideløbende orientering og diskussion fra udvalgene.  

 

ATK: 

Første fase af projektet er gennemført og har udløst første tredje del af tilskuddet fra TD. Alle 

skribenter er på plads. Noget er skrevet, noget er i gang, men ellers går skriveprocessen for alvor i 

gang. Næste milepæl er 1.1.2013, hvor alt rå skrift forventes færdig.  

Der planlægges klubturne, med ønske om dialog om ATK    

 

Klubkonsulenterne: 

Ny Klub, BK Olympia Birkerød, besøgt og hjælpes i gang 

Ellers tæt på målsætning om antal årlig besøg. 

 

Kommunikation: 

Bestræbe at der er ny forside nyhed min en gang om måneden, gerne hver 14. dage, allerhelst 

ugentlig 

 

Officials udvalget: 

- Stævneplanlægning – stævneregulering (aflysningen af AlsiaCup, hvad gør vi?) 

- Strammer op på dato koordinering, fra nu skal der ansøges om afholdelse af stævner.  



- Ønske om nyhed om årets stævner, således af klubberne kan planlægge Stævneform - - - fin 

pudses af Lene og Sonja,  

- Der checkes op / ryddes op på stævne regulativet 

- DB siden opdateres med de sidste resultatlister 

- Træner udd steg 1 og 2 i Odense på siden, steg 3 og 4 varsles 

- Opmærksom på at standard retningslinjer opretholdes, informeres ud.  

- Ønske om retningsliner omkring listefører til FILA stævner 

 

- Thomas Nielsen AK Hermod, uddannes til ny FILA dommer. Thomas Højgaard nedtrappes.  

- Ønske om flere ”nyheder” på DB site om ting fra Officials udv – eller nyhedsbrev 

 

Elite: 

- Landstrænere opfordres til at tage træner udd i førende brydelande. Amir følger op 

- Ansvarsfordeling optimeres 

- Ønske om at eliteudvalget bestræber sig på at de bedste brydere deltager ved DK, stævner, der 

selvsagt passer i niveau 

- Ikke EM Junior under CWC 

 

3. Evt.  

 

Erik N – Mesterlærer oplæg. Ønske om dette på skrift – evt. til Brat.dk 

 

DB site – klubber - BK Olympia Birkerød og The Colosseum er kommet på. 

 

Mark O. Madsens støtte øges, hvad skal han lave/yde for DB for de ekstra penge han får?:  

Elite styregruppe: Amir, Szymon, Thor, sammenfatter ”opgaver” han skal yde, i dialog med Mark.  

Forslag: 

- ATK, bagside ord, livet som elitebryder, typisk samling, før, op til og efter mesterskaber. - - 

Udpegning og beskrivelse af øvelser. 

- Oplæg alla det i Frederiksværk, med Håkan – Viktor Feddersen 

 

Næste møde fredag den 25. i forbindelse med Thor Masters, kl. 17.00 

 


