Danmarks Brydeforbund
Referat fra b-møde DB, lørdag den 30.6.2012

Tid og sted: kl. 10.00 – 16.00 i AK Dans klublokale, Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup,
Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja
Ekstrøm, Peter Rafn, Amir Lavasani, Kim Tønder og Henrik Stuhr

1.

DB vision:
Forslag - Brydning bryder grænser, mere end bare en sport

2. Prioritering af kerneopgaver:
Opgaverne er skrevet ned og ansvars personer eller udvalg placeret.
Officialsudvalget:
Dommer og listefører uddannelse /
træner uddannelse /
DM senior, datoer / hjemmeside og medarrangør /
Andre DM, datoer / hjemmeside /
Stævner / form / godkendelser /
ATK udvalget:
Beskrive ATK
Stævneformer:
Wrestling Challenge turnering og Camps for ikke talent og elite 15 +
Kredsturneringen
Mini kreds / Cafestævner
Stævneplan over nuværende arrangør med oversigt over målgruppe – skal på DB
hjemmeside – Lene følger op
Ønske om tættere samarbejde mellem ATK og officials udvalget omkring stævner
Eliteudvalget:
Talent og elite

MMA:
Palle
Camps - fastholdelse:
Vi skal have beskrevet tiltaget med de mange camps der allerede er.
Kim
Skoleforløb – tilgang:
Palle
PR:
Amir og Erik
Piger:
Henrik
Nye klubber:
Amir og Palle
Motionsafdelinger:
Palle
Flere frivillige:
Lave afsnit på hjemmesiden, med ting fra programmet / links
Palle
Økonomi:
Støtteforeningen
Amir
Lønnet personale:
Erik og Lene
Klubkonsulentkorpset:
Kim
JEM 2015:
Lene Søberg / undersøger muligheden i CWC regi
3. Strategi – handleplan for opgaverne
Bestyrelse og udvalg trækker i arbejdstøjet. Kerneopgaver beskrives, prioriteres og
operationaliseres, via handleplaner med ansvarsperson og S.M.A.R.T vurderet
Handleplanerne synliggøres på hjemmesiden.

4. Sensommer seminar – dato/indhold
Der afholdes ikke sensommerseminar..
5. OL medaljer
OL medaljepræmie priser hæves til 15.000 for guld, 10.000 for sølv, 5.000 for bronze.
6. FILA stævner i Danmark 2013 (og 2014) - hvordan bliver DB's rolle
DB dækker udgift til FILA delegeret. (EN), pensler det ud og informerer relevante klubber
7. Træneruddannelse 2013
Officialsudvalget finder dato og værtsklub, første halvdel af 2013 – forslag; kun en dato for
steg 1 og 2, gerne centralt i DK
8. DM
Der er datoer på kalenderen for 2013 og 2014.
Aars har budt på DM dr, U, J, Pi/K og Randers har budt på DM senior i 2013. De tildeles
mesterskaberne
Holdmesterskaber 2013 og mesterskaberne i 2014 sendes i udbud.
Der snakkes med Tom Rasmussen, formand i Hercules Odense om muligheden for at
afholde DM senior i Odense fast, med en tre årig prøveperiode.
9. Optagelse af MMA klubber med flere
MMA klub i Aarhus, Colosseum er klar til optagelse i DB. Colosseum har en Kick og Thai
boksning afdeling. Kick og Thai forbundet er blevet kontaktet så DB sikre sig at vi ikke
træder nogen over tæerne. DIF ligeledes kontaktet for at kvalitetssikre optagelsen.
Indmeldelse sendes til DIF og der afventes godkendelse.
Henvendelse fra ny Armsport klub i Odense om optagelse i DB. De optages som
individuelle medlemmer. Positiv overfor at gøre plads til Armsport i DB i lighed med Norge
og Sverige. Der stille forslag til r-mødet 2013.
Ny brydeklub på vej i Birkerød. Olympia BK er ved at blive godkendt af kommunen og har
sendt love og vedtægter til DB, de videresendes til DIF sammen med indmeldelse til
godkendelse.
10. Differentieret medlemskontingent i DB
Tiden er til differentierede medlemskaber og kontingentsatser. Alle de forbund DIF
samarbejde med omkring medlemsudvikling bliver pålagt at differentiere deres struktur på
området. Der arbejdes videre med forslaget, frem mod næste r-møde.

