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Træneruddannelse step 1 & 2 vil blive afholdt i weekenden 27.-28. april 2013 i Odense med svenske Ronny 

Persson som instruktør. I vil høre nærmere, når vi har tid, sted og pris på plads, men sæt allerede nu kryds i 

kalenderen for denne weekend. 

 

Vort tyske listeførersystem kører rigtigt godt og bliver brugt flittigt. Vær opmærksom på, at alle udskrevne 

vejekort, som ikke bruges, skal retur til listeførerne, da alle ikke indvejede brydere skal slettes manuelt i 

systemet. 

 

Vi henleder også opmærksomheden på, at selv om puslinge ikke skal vejes til stævner, så skal de møde op 

til vejningen, så de kan få et lodtrækningsnummer  

 

Ved alle stævner skal der forefindes desinficeringsmiddel ved dommerborde! 

 

Vi forsøger i 2014. 2015 og 2016 at afholde DM Senior og Grappling i Odense. Det er et problem med de 

yderliggende byer, når der skal indvejes fredag aften. Mange deltagere har arbejde fredag, og kan ikke så 

nemt få fri, og med et centralt sted i DK, burde det være overkommeligt for de fleste. Spændende at se om 

det giver flere deltagere. 

 

For at undgå for mange sammenfald af aktiviteter på de samme datoer, skal der fremover ansøges om 

afholdelse af stævner/camps m.m. hos Officialudvalget på kontor@brydning.dk. Vi er naturligvis klar over, at 

visse stævner ligger på bestemte weekender – og har gjort det i årevis, og her er det bare at bekræfte, at I 

også afholder dette stævne året efter. 

 

På B-møde medio 2012 blev det besluttet, at der ved alle FILA stævner i Danmark, skal være mindst 1 FILA 

listefører. Desuden skal de FILA dommere vi råder over også stille sig til rådighed. Officialudvalget bakker op 

om dette, og er behjælpelige. 

 

Alle nåleansøgninger vil fremover blive behandlet i Officialudvalget. 

 

Nye tiltag til vore regulativer er under udarbejdelse og vil være færdige til offentliggørelse i februar 2013. 

 

Else Kilgod 
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