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Tid: 1. februar 2013 kl. 18.30 

Sted: Afholdt på Hotel Falster, Skovalleen, 4800 Nykøbing Falster  

Deltagere: 

AL:  Amir Lavasani 

LF:  Lars Fonnesbek 

THP:  Thor H. Pedersen  

SK:  Szymon Kogut 

JV:  John Vestergaard 

FE:  Frederik Ekstrøm 

TL:  Thomas Lund 

Afbud: Glenn Juhl, Niels Hansen 

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og valg af refere nt (5 min):  

Dagsorden godkendt og AL blev valgt som referent. 

 

Punkt 2: Orientering om sidste nyt fra formanden/ A L (25 min) 

AL kunne berette at den sportslige samarbejdsaftale med TeamDanmark er godkendt, 
hvilket udløser 478.000 i støtte fra TeamDanmark for 2013.  

Derefter blev der informeret om Mark O. Madsens kontrakt med MMA. I forbindelse med 
godkendelsen af den sportslige samarbejdsaftale betingede TeamDanmark sig, at den 
eksisterende MMA kontrakt blev vedhæftet et bilag, hvori der angives hvornår Mark kan 
træne og kæmpe i MMA under hensyntagen til hans deltagelse ved EM og VM. 

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at nedsætte kilometerpengene fra 
3,80 kr til 2 kr. for samtlige udvalg, hvilket skyldes en betydelig besparelse i forbundets 
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budget for 2013. Ved eliteudvalgsmøderne fremhævede AL muligheden for samkørsel 
samt afholdelse af udvalgsmøder i forbindelse med stævner hvor medlemmerne alligevel 
deltager med deres respektive klubber.  

AL var indkaldt til møde med Antidoping Danmark d. 8. januar, hvor dennes 
repræsentanter kunne berette om antidoping programmet for 2012. Den nye 
præparatfortegnelse samt antidopingregler forefindes på Antidoping Danmarks 
hjemmeside. AL fremlagde her programmet for seniorlandsholdet samt Team2020. 
Antidoping Danmark udbad sig her at få videresendt invitationer til samlinger o.a., således 
at deres plan kan opdateres.          

Danmarks Brydeforbund har fået ny TeamDanmark konsulent pr. 1. januar 2013, grundet 
en intern konsulent rokade. Den nye konsulent vil fremover være Lars Green Bach. Lars 
var tilmed forbi ved Thor Masters d. 26. januar, hvor de fleste fik lejlighed til at hilse på 
ham.    

 

Punkt 3: Kort gennemgang af budgetunderlaget/ AL (1 5 min) 

I forhold til det oprindelige budgetunderlag som blev fremlagt ved DB’s budgetmøde, skulle 
der spares 236.000 kr. En besparelse på 176.000 er fundet på administrative poster samt 
60.000 kr. fra sæsonplanen for hhv. seniorlandsholdet og Team2020. Dette giver et samlet 
eliteudvalgsbudget på 1.176.000 kr.  

 

Punkt 4: Orientering om seniorlandsholdet og Team20 20/ SK og THP (30 min) 

Orientering om seniorlandsholdet ved SK:  

Fredrik Bjerrehuus har igen en skulderskade, som muligvis aldrig er blevet behandlet 

tilstrækkeligt. Behandling er nu i gang, men hvis skaden forhindrer ham i at deltage 

ved Petrov i Bulgarien, så vil han ikke blive udtaget EM. 

Mark ønsker at deltage ved den Ungarske Grand Prix d. 23-24. februar. Det bliver for 

egen regning, men Thor har fundet finansiering via sponsorer.  
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SK kunne tilmed berette, at forberedelserne indtil videre går rigtigt godt for alle og 

at det går den rigtige vej. 

Orientering om Team2020 ved THP:  

THP ønsker at tage brydere fra Team2020 med til de polske mesterskaber, hvilket 

dog falder sammen med DM. THP vil overveje deltagelse og vende tilbage. 

 

Punkt 5: Input til Mark O. Madsens kontrakt/ Alle ( 15 min) 

AL har udarbejdet et udkast til en arbejdsbeskrivelse for ad hoc opgaver som Mark O. 
Madsen kunne tænkes at udføre for forbundet. Der var ikke yderligere kommentarer fra 
eliteudvalgets medlemmer.  

 

Punkt 6: Dialog om eliteudvalgets visioner, strateg ier og forretningsgange / JV og 
alle (60 min) 

JV havde et ønske om at diskutere eliteudvalgets overordnede struktur, strategi, visioner 
og forretningsgange. Diskussionen nåede bredt rundt og inkluderede bl.a. et ønske om 
kraftcenter i Jylland, opfølgende programmer fra landstrænerne til brydere, manglende 
sparring i klubberne på træner – og brydersiden.    

På nuværende tidspunkt foreligger der allerede en beskrivelse af eliteudvalgets struktur og 
ansvarsområder. På mødet blev der bredt ytret ønske om at få nedfældet visioner, 
strategier og politik på et overordnet plan, et niveau over det allerede beskrevne. 
Ydermere at gå et niveau dybere end den allerede eksisterende arbejdsbeskrivelse og 
nedfælde krav til brydere, trænere og klubber.   

AL vil undersøge hvilke beskrivelser der foreligger på området og medbringe disse til 
næste møde, hvor punktet videreføres.  

Punkt 7: Gennemgang af opgaver for 2013 samt ansvar sfordeling  / Alle (30 min). 

AL opdaterer struktur– og ansvarsområde beskrivelsen og fremsender den opdaterede 
version til eliteudvalgets medlemmer.  
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Punkt 8: Ida Stuhr – deltagelse ved junior EM/ VM /  AL (15 min) 

AL havde medbragt Ida Stuhrs sæsonplan for 2013 og med udgangspunkt i denne blev 
hendes resultater ved dette års Klippan Cup samt evt. deltagelse ved dette års junior 
EM/VM diskuteret. Resultater ved de kommende turneringer samt en generel vurdering vil 
afgøre en evt. deltagelse ved EM.   

 

Punkt 9: Næste møde dato (5 min) 

Næste møde afholdes i forbindelse med DM i Randers d. 12. april, kl. 20. Dagsorden 
udsendes af AL.  

 

Punkt 10: Evt . 

Punktet blev initieret med diskussion omkring regionale samlinger. Der var bred enighed 
om at disse skulle forløbe som hidtil.  

TL stillede forslag om at alle kan få adgang til bla. at uploade videoer på DB’s 
hjemmeside, således at disse kan benyttes som idekatalog af trænerne.  

SK vil fremover udsende en officiel invitation til turneringer og samlinger. 

THP vil fremover sørge for bestilling af billetter og rejser. 

   

 

 


