
 

 

Bestyrelsesmøde i Danmarks Brydeforbund 

Referat:  

 

Tid og sted: fredag den 23.5.2014, kl. 18:30 til kl. 23:00 – Hercules Odense, Adamsgade, 5000 

Odense C.  

 

Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Sonja 

Ekstrøm, Peter Rafn, Michael Yde, Henrik Stuhr suppleant, Thor Hyllegaard sportschef, 

SzymonKogut landstræner, Else Kilgod Officialsudvalget og Flemming Nielsen dirigent og Bent 

Clausen DIF bestyrelse. 

Afbud: Amir Lavasani 

 

Dagsorden: 

 
1. Velkommen til Bent Clausen DIF v/Palle  

Kort præsentation af bestyrelsen + præsentation af Bent.  
Formål med besøget: tæt kontakt med forbundene. 
Info om hvad vi har gang i og hvilke udfordringer vi har. 
Bent informerede om hvad DIF gør for at DIF og forbundene kommer nærmere hinanden. 
Før var formændene i fokus, nu hele bestyrelser / kasserere  
Husk DIF kongres 5-7 feb. 2015 
Se - Frivilligheds tjek via DIF – opfordre til at udpege en frivilligheds ansvarlig i bestyrelsen 
og i klubberne. Få lavet en frivillighedsstrategi. 
 

2. Opdatering af mesterskabsregulativ / sølvmærke vs DM drenge, ung og pi/kv v/ 
Michael Yde. 

Info / der er enkelte justeringer, men hovedlinjerne vedtages. 
Der justeres i mesterskabsregulativet ved deltagelse af udlændige ved DM for drengehold. 
Alle udlændinge skal have bopæl i DK for at deltage. Bestyrelsen afventer udkast fra Else 
og tager stilling derefter.  
Nye teknikmærkefoldere er på vej, de gamle teknikmærkeprøver bortset fra motorikmærket 
bortfalder, skal tages på ny under landstrænerne eller anden person udpeget af disse. 
 

3. Ide-seminaret v/ Palle  

Præsentation af formen. Palle om forandring, Michael om træner uddannelse og 
mesterskabsregulativ vs teknikmærker. Thor og Szymon, hvorfor ATK, teknikmærker, krav 
til prøverne, bredde vs talent og elite.  
ATK fylder, ATK er ikke bare elite. Teknikmærkerne skal også løfte bredden.  
Fastholdelse = udvikling 



 

4. Godkendelse af indstilling til årets brydere, leder og ungdomsklub v/ Palle  
Alle indstillinger godkendt. 
 

5. Talent og elite info, samt ATK v/ Thor H 
Arbejdsgruppe møde med TD/Lars G, evaluering igangsat mhp på styregruppemøde / 
midtvejsevaluering den 12. juni. Ingen yderligere tilskud til bryderne 
Holdleder: Wissam er foreslået. Han vil gerne.  
Vil gerne selv handle ind til samlinger mhp at kunne sænke egenbetalingen eller kunne 
tilbyde mere til talenterne.  
Ændring af plan og budget frem mod VM, godkendt af TD 
Szymon uddybede evaluering af landsholdsbryderne. 
OL krav, Europeans games giver ikke OL kval, seks pladser til VM, Europa to pladser, hele 
verden tre pladser, hele verden tre pladser.  
Forslag: UEM 2017 i KBH, økonomi og gulerod, ATK guldmærket. Bestyrelsen tager stilling 
inden VM senior i september. 
Evt. mulighed i Salling fondens penge til DIF 
ATK info: Bryde DK virker klar, de tager godt imod, vi skal være skarpe på at følge op på 
det vi lover.  
 

6. Regnskabet v/ Lene 
Årsregnskabet er godkendt, nuværende regnskabsår holder fint budgettet 
 

7. R-mødet / v/ alle 

Der var styr på det. Flemming laver stemmesedler – just in case 
 

8. Vocast v/ Erik  
Tages op til næste møde 
 

9. Evt.  

 

10. Næste møde – lørdag den 23.8.2014, kl. 10 til 15 på Hotel Scandic Odense ved 

motorvejen 

 

Referent: Palle Nielsen 


