Nyhedsbrev nr. 2 2013
Brydning bryder grænser, mere end bare en sport
Viby J, den 3.9.2013
Kære Bryde venner
Det var nogle turbulente dage, efter at nyheden fra IOC’s eksekutive komite, om at anbefale at brydesporten tages
af OL programmet fra og med 2020 blev offentliggjort.
En nyhed der fyldte mere i medierne end matchfixning og doping. En nyhed der siden har skabt reaktioner fra
menig mand og kvinde uden særlig interesse for brydesporten, til allerhøjeste politiske niveau.
En nyhed som siden har ændret mange ting i FILA / i international brydning. En nyhed der har givet brydesporten
mere opmærksomhed / reklame en nogensinde.
Vi kom ganske sikkert videre efter første afstemning i Skt. Petersborg d. 30 maj og nu nærmer skæbnedagen sig
med hastige skridt. På søndag den. 8. september i Buenos Aires facer vi den endelige afgørelse. Den nye FILA
President Mr. Nenad Lalovic og folk omkring ham har arbejdet hårdt og er klar med den endelige præsentation.
ALL NATIONS, ALL PEOPLE, FOR ALL TIME – WRESTLING UNITES PEOPLE ACROSS THE WORLD. RET JERES
OPMÆRKSOMHED MOD IOC KONGRESSEN PÅ SØNDAG, SEND GO ENERGI AFSTED – SAVE OLYMPIC WRESTLING!
I forhold til dette er det måske små udfordringer vi har i dansk brydning. Men vi står som nævnt ved r-mødet
overfor nogle nødvendige ændringer hvis vores målsætning skal lykkedes.
På lørdag samles bestyrelsen for at drøfte videre på tiltag som skal varetage driften og højne talentniveauet.
ATK
Mange medspillere på bogen har gjort at færdiggørelsen har taget længere tid end vi troede. Materialet er nu helt
godkendt af Team Danmark. Der skal bare nogle små justeringer til samt vælges billeder, så ryger den til trykkeren.
Hvis alt går vel er bogen færdig i slutningen af september.
Strategien for hvordan implementeringen skal foregå er på ideplanet og vil blive sammensat i samarbejde med DIF
og TD. Selve implementerings arbejdet påbegyndes i starten af 2014. De tiltag der allerede er taget kører
forhåbentlig videre.
Driften / sekretariatsopgaver
Vi er opsatte på at vi fra 2014 igen skal betale os fra at få udført sekretariats opgaver. Der er lige nu to scenarier. En
deltids generalsekretær eller via DIF på timebasis. Der er afholdt møde med DIF konsulent om muligheden for det
sidste.
Kraftcenter
Vi er opsatte på igen at samle talent og elite et sted. Der er lavet udkast til ny talent og elitepolitik og der er afholdt
og holdes møder med interessenter.
Udtrædelse, helt eller delvist af fordelingsnøglen
DIF er vores største økonomiske tilskudsyder. Vi får tilskuddet fra DIF via en fordelingsnøgle. Der er nogle
grundtilskud og så er der en række aktivitetsbestemte tilskud.

Der er vedtaget en række ændringer i DIF’s retningslinjer for tilskud, som gør det muligt at træde ud af den
fordelingsnøgle helt eller delvist og samtidig opretholde det økonomiske grundlag uden at skulle præstere x-antal
aktiviteter. Det kræver at der udfærdiges et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF, helst over en fire årig periode.
Implementeringen af ATK kunne bl.a. blive en del af dette udviklingsprojekt. Dette indbefatter ansættelse af
konsulent. Der er afholdt et første møde med vores DIF konsulent.
Træneruddannelses
Det er ikke nogen hemmelighed at kvaliteten i træningen er afgørende for om en bryder fastholdes og udvikles. Ny
i bestyrelsen, Michael Yde er selv i gang med diplomtræner uddannelsen og vil være bestyrelsens tovholder på
området. Tidligere ungdomslandsholdsbryder Simon McKennel fra Thor V har tilmeldt sig samme uddannelse. Igen
i år har vi en deltager på DIF træner 2, Jesper Hansen fra Kolding. Så der sker femskridt. En del af implementering
af ATK skal også munde ud i træneruddannelse. Derudover er det planen at samarbejdet med Ronny Persson /
Sveriges steg 1 og 2 fortsætter. Steg 3 og 4 tages fortsat i Sverige. DIF tilbyder stadig T1 og T2 (se kalender) og
arbejder på andre tilbud. Vi vil arbejde på at tydeliggøre tilbuddene således at der kun skal kigges et sted. Og skabe
et forum hvor vidensdeling lettes.
VM Budapest
Årets højdepunkt på den internationale brydescene er lige om hjørnet. Mark O. Madsen Thor N og Tobias
Fonnesbek fra Thrott er udtaget i henholdsvis 74 og 60 kg. Mark kommer i kanonform, dog uden den store
kamptræning grundet skulderoperation. Målsætningen for Mark er i dialog med TD ændret, således at top 8 er
målet, top 12 er acceptabelt. Tobias står overfor VM debut, han har udviklet sig meget siden EM debuten og
meldes også i kanonform. Ny i besætningen er en velkendt tidligere verdensklasse bryder. Håkan Nyblom assisterer
landstræneren Szymon Kogut. Vi får også TD fys/massør Kim Larsen med denne gang.
Vores TD konsulent Lars Green, samt TD Direktør Michael Andersen har også meldt deres ankomst til Budapest.
Det frivillige arbejde med ATK bogen belønnes med denne VM tur. ATK udvalget tager af sted sammen med
truppen, men skal bo for sig selv. Derudover rygtes at flere danske brydefans tager turen. De rød/hvide farver og
stemmer bliver tydelige i Budapest.
VM afholdes i samme i samme by, samme hal, som i 2005, hvor Mark vandt sin første VM medalje og derefter
siden har været blandt de allerbedste i verden i 74 kg.
Alt godt og go vind til truppen.

På bestyrelsens vegne
Alt godt derude
Med venlig hilsen
Palle Nielsen, formand DB

