
Danmarks Brydeforbunds Sensommer - 
seminar 2008 

 

Klubudvikling 
”Medlems Succes” 

 

God hjertelig velkommen til Danmarks brydeforbunds Sensommer-seminar. I har forhåbentlig 
allerede sat kryds i kalenderen til en weekend i Kolding, sammen med de vigtigste mennesker, 
bryde vennerne. 
 
Sidste år var temaet ”nå dine mål i praksis, i år bliver der fokus på medlemssucces. Der bliver lige 
som sidst kursus dag om lørdagen, og samling på folket lørdag aften og om søndagen. Vi ser frem 
til nogle gode timer, med mulighed for at mødes på tværs, få input og ekstra energi til sæsonen. 
 
Vi er ”Forbund i fokus” og vi har vel aldrig været mere i fokus end i år. Håkan Nyblom’s bronze 
medalje ved EM i Finland og hans efterfølgende forsøg på at kvalificerer sig til OL gav megen 
opmærksomhed og ikke mindst den fokus der var på Anders Nyblom og i særdeleshed Mark O. 
Madsen op til og under OL har været enestående.  
Havde vi fået et bedre resultat vil det være blevet endnu vildere, men stadigvæk er vi mere i 
vælten og folk snakker brydning som aldrig før.  
Også i de kongelige rækker via Kronprins Frederik, som dels var forbi elitetrænings centret i Farum 
og efterfølgende har givet tilsagn om at være protektor for VM i Herning 2009.  
Og netop VM i Herning næste år i september nærmer sig hastigt,  
Den 22.9 er der et ”one year before” arrangement i Messecentret, hvor der bliver god mulighed for 
at komme i VM stemning. 
Vores pr. mand Mads Bang Aaen har foden på speederen og har sammen med VM udvalget og 
Herning kommune mange bolde i luften. Det bliver et VM udover det sædvanlige, hvor der udover 
brydning i verdens klasse, kommer fokus på træningssamlinger, skoler, integration og 
brydefolkefest.  
 
Hvordan udnytter vi denne øgede fokus, så vi får mest mulig medlems succes? 
 
Fra starten af året og frem mod r-mødet præsenterede DB løbende forskellige tiltag under 
overskriften ”den unikke mulighed”. Vi står nu ”badet” i denne mulighed og der løber fortsat en lin 
strøm af opmærksomhed fra hanen. Så derfor bliver der fokus på at optimerer muligheden for 
medlems succes. Der skal stadig sås, men allerede nu er der god mulighed for at høste. Og ikke 
mindst skal der gødes hele tiden så vi optimerer muligheden. 
 
Emnerne bliver implementering af de forskellige tiltag under ”den unikke mulighed”.  
□ Udvidelse af aktiviteter, såsom camps, klubbesøg, gæstetræning gennem klubkonsulent 

ordning 
□ Derunder information om DIF fordelings nøgle 
□ Træner, Listefører - og dommer uddannelse 
□ Der bliver også info omkring VM 2009 
 
Vi i udviklingsudvalget opfordrer derfor alle ude i klubberne til at deltage på SenSommer-Seminaret 
2008 i Kolding. Optimer dine og klubbens muligheder for at høste af den øgede opmærksomhed. 
 
Vi byder hjertelig velkommen til SenSommer-Seminaret lden 27. og 28. september 2008 i Kolding 
 
 
Danmarks Brydeforbunds 
Udviklingsudvalg   

 
 
 
 



 
INVITATION og 

tilmelding til Danmarks Brydeforbunds Lederseminar 2008 i Kolding. 
 

 

Sted: KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 og På Kolding uddannelses center, 
Ågade 27 6000 Kolding  

 

Tid: Lørdag den 27.september 2008  kursusdag fra kl 11.00 i KIF-Klubhus, Klostergården, 
Brostræde 3-5 og På Kolding uddannelses center, Ågade 27 6000 Kolding  

 
 Søndag den 28.sep er der fælles debat omkring medlems succes efter oplæg fra udvalget, 

samt evaluering i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5  med start 10.00 og 
forventet aflutning kl. 13.00. 

 

Indbooking: Ankomst I KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 eller på Kolding 
uddannelses center, Ågade 27 6000 Kolding  

  fra kl. 10.00  lørdag den 27.sep, klar til start kl. 11.00 præcis – vi checker ind på 

Hotel First kl. 17.15 

 

Deltagerpris:     600 kr. pr deltager med indkvartering 

350kr. pr. deltager uden overnatning 

Deltagergebyret skal betales i forbindelse med indskrivningen. 

 

TILBUD:    Halv deltagergebyr, kr. 300,-  for unge ledere under 21 år. 
 

Kursusbevis: DB udsteder kursusbevis til alle, der har deltaget. 
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Indkvartering  i dobbeltværelser på First Hotel i centrum Kolding 
 
Tilmeldingen er bindende og skal være breddekonsulenten i hænde senest den 15. sep. kl. 11.55 
Tilmeldingen kan sendes e-mail: breddekonsulent@compaqnet.dk 

  



Program for 
 

Danmarks Brydeforbund´s Sensommer - Seminar 2008 
 

Lørdag den 27.september  
 

På Kolding uddannelses center, Ågade 27 6000 Kolding eller  
i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5 6000 Kolding: 

 

10.00 Ankomst, kaffe, sandwich 
 
11.00 Kursusdagen starter de respektive steder, med velkomst af udvalgsformændene 
  

11.15 Lederkursus På Kolding uddannelses center: 
Opfølgning fra Ide-seminaret specielt temaet den unikke mulighed - Erfarings 
udveksling. 

 
Dommerkursus På Kolding uddannelses center: ved Torben Stolten Thomsen  
o Regelfortolkning efter video 
o Nye regler efter OL 
o Hvad har vi lært i forbindelse med OL som vi kan bruge i den nye sæson 
o Møde med trænerne – forberedelse hvad forventer vi i samarbejde med 

trænerne 
 
Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 
16.00 
 
Listeførkursus På Kolding uddannelses center:  
PC og Ark 
Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 
16.00 
 
Coachinspiration i KIF-Klubhus: Ved Erik Nyblom og landstrænerne 

 Fremvisning af plan for Team 2016, hvori fremgår deres stævner og samlinger, med 

 efterfølgende spørgsmål og svar. 

 Generel og specifik snak om hvilke stævner bryderne herudover kan/skal/ikke skal 

 deltage til.  

 Fremvisning af prototype af seniorplanen, som opfølgning viderførelse af dette tema 

 fra Ide-seminaret. 
 
13.15 Frokost 
 

14.00-17.00 Lederkursus På Kolding uddannelses center: 
”Medlems Succes” 
Med udgangs punkt i den øgede fokus vi oplever, samt DIF hæftet medlems succes, 
udarbejdes der strategier for hvor vi får mest mulig ud af denne unikke mulighed vi 
har. 
 
Trænerkursus fortsat i KIF-Klubhus:  
Det teoretiske fortsætter og der afsluttes med teori og praksis fra det nye trænings 
hæfte ”Brydeskole – brydning for børn” rettet mod nye forældre trænere, trænere der 
træner nybegyndere og trænere generelt. Elite trænerne giver deres udtryk på 
vigtigheden i at starte med disse grundlæggende ting, og introducerer et brydegreb 
fra stående og et fra parterre. 
Den flyvende mares - og oprulningens abc. 
 



 
Dommerkursus fortsat På Kolding uddannelses center: ved Torben Stolten 
Thomsen  
Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 
16.00 
 
Listeførkursus fortsat På Kolding uddannelses center:  
Generalforsamling i dommer og listeførerklubben, både for dommere og listefører kl. 
16.00 

 
17.15 Check in på First Hotel i Kolding Centrum 

  
19.00 Banket i KIF-Klubhus, Velkommen til alle ved Formand, Allan Jakobsen 
 
24.00 Kolding by night ☺ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Søndag den 28. september 2008 
 

 i KIF-Klubhus, Klostergården, Brostræde 3-5: 
 

10.00 Medlems succes Fortsat? 
 Hvordan sikre vi implementering af de forskellige tiltag under ”den unikke mulighed”.  
 klubkonsulent ordning: Mulighed for udvidelse af aktiviteter, såsom camps, 
 klubbesøg, gæstetræning.   
 Derunder information om DIF fordelings nøgle 
 Status omkring VM Herning 2009 
 
12.00 Frokost og evaluering 
 
13.30 1000 tak for denne, ha’ en forrygende sæson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


