
 

 

Danmarks Brydeforbund 
Officialudvalgsmøde 30.11.2012 

Tid og sted: kl. 18:30 Vandrehjemmet, Frederiksværk. 

 

Tilstede: Lene Søberg, Peter Rafn, Sonja Ekstrøm og Else Kilgod. 

Afbud: Kell Christensen og Thor H. Pedersen 

 

1. Det forestående DM Hold. Der blev enighed om, at vi tager 3 drengeomgange 

og 2 ungdomsomgange inden frokostpausen. 

Dernæst de 3 nåleuddelinger. 

2 stk. semifinaler for drenge, den sidste runde i ungdom. Derefter 3-4 og 1-2 

finaler for drenge. 

 

2. Nåleansøgninger: Peter Stæhr og Henrik Forrest tildeles bronzenåle, Tommy 

Kilgod tildeles sølvnål. 

 

3. Officialudvalgets sammensætning: Udvalget kom til at bestå af Lene Søberg, 

Peter Rafn, Sonja Ekstrøm, Thor H. Pedersen, Kell Christensen og Else Kilgod. 

 

4. Udkast fra AIR: Mike, AIR er kommet med et forslag til afholdelse af en 

anderledes klubturnering. Forslaget er spændende, og vi har bedt Mike gå 

videre med ideen. Klubholdene kommer til at bestå af faste vægtklasser for 

drenge 35, 40 og 45 kg, ungdom 50, 55 og 60 kg.og junior/senior 66, 74, 84, 96 

og 120 kg. på samme hold.  

Holdene kommer således til at bestå af 11 brydere, og der skal være mindst 8 

deltagere for at stille hold. 

Spændende om det vil vinde indpas. 

 

5. DM for 2014, 2015 og 2016: Der er afsat datoer for DM 2014, men vi afventer at 

sende udbud ud, da vi ikke ved om DM for drengekategorierne bliver slettet. Der 



er forskel på at ansøge om stævne med og uden deltagelse af piger og drenge. 

Vi er enige om, at det er for langt ud i fremtiden at udbyde 2015 og 2016. men 

dog har Amir, Thor og Szymon fået til opgave at finde datoer for DM senior for 

de 2 år, da der er mange hensyn at tage. 

 

6. Stævneregulativet og Mesterskabsregulativet: Blev gennemgået og justeret, 

så det er tidsvarende iht. til nye udvalg og udvalgsopgaver m.m. 

 

7. Mesterskabshæftet: Mesterskabshæftet for 2013 skal færdiggøres og lægges 

på hjemmesiden. Else tager kontakt til de 3 involverede klubber for oplysninger. 

 

8. Styring af stævnedatoer: Der er for mange uheldige sammenfald af stævner / 

aktiviteter, så fremover skal officialudvalget at stævneansøgninger med datoer 

inden de kan lægges på kalenderen. 

 

9. Trænerkursus: Trænerkursus step 1 og 2 forsøges lagt i Odense i weekenden 

den 27-28.4.2012 

 

10. Eventuelt: Vi skriver lidt på hjemmesiden, om de nye tiltag, der er taget for vore 

regulativer. 

 

 

Ref. Else Kilgod 


