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Som noget ”nyt”, vil ATK teamet genind-
føre projekt ”Udviklingstrup”. Det primære 
formål hermed er, at samle drenge og un-
gdomsbrydere der kan motiveres til mere 
end hvad klubtræningen kan tilbyde. ATK 
teamet vil således sikre brydedanmark end-
nu et fast tilbud med god aldersrela teret 
træning.

Truppen skal motivere brydere til at blive 
mere seriøse med deres træning. Den skal 
samle de pige-, drenge- og ungdomsbry-
dere, der ikke er med i DB´s elitearbejde. 
Dog er truppen ligeledes rette hylde for de 
brydere der ikke har den store ambition om 
eliteidræt, men som måske vil måle sig selv 
på teknikmærker eller som bare synes bryd-
ning er en fantastisk sport og gerne vil ud-
fordre sig selv yderligere.

ATK teamet stiller fast med de kompetente 
og erfarne trænere; Luca Holt og Simon 
 Simonsen. Bryderne der deltager bliver 
sikret kvalificeret sparring. I den alders-
gruppe hvor klubberne oftest udfordres af 
frafald, vil truppen hjælpe med fastholdelse 
af bryderne, via fællesskab med jævnaldren-
de med samme interesse. Endvidere er træ-
nere, ledere og forældre altid velkomne på 
udviklingstruppens træningslejre! 

Med denne trup vil vi dels gerne lukke ”hul-
let” mellem Team2020 og de rutinerede 
brydere rundt omkring i klubberne. Eliteud-
valget vil benytte udviklingstruppen til at 
forsøge at spotte talenter i en tidligere al-
der og være med til at sikre deres udvikling 
frem til de har en alder og et niveau, som 
kan gøre dem gældende på en trup som 

Team2020. Derudover vil vi gerne sikre os 
at de brydere som måske ikke har drøm-
men om OL, stadig føler de kan udvikle sig 
i vores fantastiske sport; enten målbart via 
opnåelse af teknikmærker, eller via en an-
derledes træning end den daglige. Hvis man 
bare gerne vil prøve at se hvad en trænings-
samling er, så er udviklingstruppen også det 
rette sted. 

For at sikre udviklingstruppen bliver rela-
tivt homogen, er der indført som adgangs-
krav at man skal have bestået teknikmærket 
i sølv. Det er klubberne selv der skal udtage 
de brydere der lever op til adgangskravet.

Udviklingstruppen tilbyder seks årlige 
træningssamlinger, og ATK teamet er hov-
edansvarlige for udviklingstruppen. Land-
strænerne vil deltage én gang årligt.

Samlingerne kommer til at foregå på 
samme måde som de hjemlige samlinger for 
Team2020. Man møder op fredag aften og 
slutter ca. søndag middag. Det koster DKK 
500,- pr. pers. i egenbetaling.
Prisen inkluderer aftensmad fredag, mor-
genmad, frokost og aftensmad lørdag, mor-
genmad og frokost søndag samt drikkevarer 
og frugt under samlingerne. Hertil kommer 
transportudgifterne, der påhviler klub-
berne. 

Overnatning foregår på madrassen, så husk 
sovepose og liggeunderlag.
Skulle der være trænere eller “chauffører” 
der overværer en hel træningssamling, 
spiser og overnatter de gratis. ATK Teamet 
ønsker nemlig stor opbakning fra forældre 

og trænere! Vi håber at en masse trænere og 
ledere vil dukke op og deltage aktivt på disse 
samlinger, sammen med deres brydere. 

Disse samlinger kommer til at foregå for-
skellige steder i hele landet. ATK Teamet vil 
ud til jer i klubberne - Vi håber på en bred 
opbakning til dette projekt i brydedanmark. 

Kombination af træningssamling og
ATK Trænerkursus
Der vil hvert år være én samling, hvor det er 
et krav, at der skal deltage mindst én træner/
leder fra hver af de deltagende klubber. 
Dette er et led i den vedvarende proces med 
at udarbejde en kursusform der er tilpasset 
behovet i brydedanmark. Dette vil således 
fremover være formen for ”ATK trænerkur-
sus: fra teknikmærket i sølv til guld”. 

I år er der obligatorisk deltagelse for træ-
nere/ledere ved samlingen den 23.-25. okto-
ber. Der vil her blive opkrævet et symbolsk 
deltagergebyr fra de deltagende trænere/
ledere.
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Venlig hilsen

ATKudvalget
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Truppen skal motivere bryderne

Udviklingstruppen 
mødes følgende
weekender i
2. halvår 2015:

•  18.-20. september 
i Kolding

•  23.-25. oktober 
i Aarhus 
(kombineret med ATK 
trænerkursus)

•  11.-13. december 
i Roskilde
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