Danmarks Brydeforbund
Referat - budgetmøde lørdag den 16. nov. 2013

Tid og sted: kl. 10.30 til kl. 16.00. AK Dan klublokale, Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja
Ekstrøm, Peter Rafn, Michael Yde, Amir Lavasani og Henrik Stuhr
Afbud: Ingen

1. Evaluering af TD samarbejde 2013:
Tilfredsstillende og godkendt evaluering – TD synes godt om det de så i Budapest,
resultatet godkendt.
2. Ansøgningen TD 2014:
Formål igen at blive projektstøttet forbund. Det er ikke endeligt godkendt endnu, men vi er
stillet i udsigt at få samme støtte som i år 478.000 + 50/50 på kroner derudover. Der
ansøges om et beløb på 691.000, hvor vi så skal bidrage med 928.500. Dette forventer vi
at opnå.
3. Eliteudvalget:
Opgaven som eliteudvalgsformand er omfattende. Blandt andet af den grund har Amir
meddelt, at han holder som eliteudvalgsformand. Opgavens omfang hænger ikke sammen i
forhold til en i forvejen 12 timers arbejdsdag. Tiltagende utilfredshed med samarbejdet med
de nærmeste har også haft betydning for beslutningen. Palle overtager ansvaret midlertidigt
indtil anden eliteansvarlig er fundet. Det ønskes at afvikle et alt for stort og ineffektivt
eliteudvalg. Der drøftedes anden mulighed dog uden at komme til beslutning.
4. Kraftcenter:
DB søsætter ikke kraftcenter i august 2014 som det var tanken. Der er for kort tid og de
aktuelle klubber, som skal levere brydere, er ikke parate og der skal muligvis være en
større masse. Vigtigst er en længere forberedelses periode. Det er stadig intentionen på
sigt at etablere kraftcenter, men det tænkes bygget op omkring talentcentre. Mulige
talentcenter klubber, kontaktes af DB. Disse skal indgå aftale om at være ATK

mønsterklubber.

5. ATK bogen:
Er hos trykkeren – færdig?
6. Implementering af ATK:
Der ansøges TD om 150.000 årligt i tre år. Vi skal bidrage med mindst det samme.
Pengene tages fra bredden, således at tilskud til skoleforløb, camps, klubudvikling afvikles.
Der er i denne ansøgning fokus og udgangspunkt i talent og elite, men skal rodfæste sig
også på bredde. Pengene skal hovedsagelig bruges til manpower. Der var ikke enighed om
det skulle være en person med akademisk baggrund ude fra, eller en intern fra DB.
Udkast til ansøgning til DIF er diskuteret med DIF og TD, også med ATK som projekttitel,
men her med fokus og udgangspunkt i bredde. Midler via udtræden af fordelingsnøglen på
bredde og uddannelse (skal godkendes af DIF), vil frigøre omkring 650.000 hvert år i op til
fire år. Muligvis yderligere tilskud fra DIF afhængig af projektstørrelse. Men det giver os en
udfordring med budgettet / vores mulighed for at rokere rundt med midlerne. Dilemmaet
drøfter Palle med DIF konsulenten.
Forslag til hovedlinjer i TD i ansøgningen:
Titel: ATK, fra klub til landshold
 Udvælgelse og samarbejde med udvalgte klubber, som skal være ATK
ambassadører med udsigt til at blive talentcentre, og hvor et af
talentcentrene på sigt skal blive kraftcenter.
 Træneruddannelse
 ATK klubmiljø
 Videreudvikle teknikmærke og implementering af disse. Teknikmærke som
adgangskrav til eksempelvis DM, samlinger og ungdomslandshold.
 Udvikling af APP, som skal indeholde teknikmærke øvelser mv.
 Andet?
Forslag til hovedlinjer i DIF ansøgning:
Titel: ATK, fra TT og mesterlære til vidensbaseret kultur
 Træneruddannelse - ATK kursus i samarbejde med DIF
 Etablering af brydehold i alle klubber hvor stilen er fri – et slags sandkasse
hold uden specialisering.
 Udvikle og arrangere turnering som passer til dette, inkl. landsdækkende
skolebrydeturnering.
 Udvikling af breddetilbud til 15+ brydere, som ikke kan eller ønsker at indgå i
talenttrup, evt. rene teknikhold. Her kunne grappling også komme ind
 Udvikling af pigebrydning
 Forældre info - Pr. og markedsføring

To projekter som skal komplimentere hinanden. Vi skal sørge for, at der ikke er huller
imellem dem.

7. Træneruddannelses strategi
Kommer ind under ATK.
8. Budget 2014
Lene sender udkastet ud til gennemsyn.
9. Økonomisk tilskud til Thor V / Simon McKennel, Diplom uddannelse.
DB bevilger 5000 i alt
10. Evt. og dato for næste møde?
Database (Access) skal flyttes gerne inden 1.1.2014. Palle undersøger sagen
Der er flere ubekendte. Det fremtidige eliteudvalg og de eliteansvarlige. ATK
implementeringsform og økonomi og dermed det samlede budget. Der holdes møde igen
den 7.12.2013
Referent
Palle Nielsen

