
 

 

 

 
Danmarks Brydeforbunds politiske program 2012-2017 
 
Baggrund for strategi, indsats og mål - Udvikling af brydesporten 
 
Antallet af brydere med licens er faldende. Antal deltagere ved DM for drenge, ungdom, junior er stagneret / det 
samme gennem ti år. Antal af pigebrydere ved DM er faldende. Antal af deltager ved DM senior er faldende.   
Megen træning er baseret på mesterlærer, tilfældigheder og tradition. Vi vil gerne være flere og kunne tilbyde mere 
kvalificeret træning. 
 
Kort sagt om talent og elite: 
På denne side er vi et bemærkelsesværdigt forbund. Vi er et godt eksempel på at det er en myte at bredde skaber 
elite og for den sags skyld at elite skaber bredde. Der skal en satsning til og det var der nogle visionære og 
handlekraftige personer der gjorde sidst i 90’erne, og trods problemer, har det og er en fantastisk tid for en lille 
brydenation som DK.  
Der blev etableret et T2016 og der er nogle derfra der nu skal måle sig med seniorerne. Det siges at det kuld der 
skal udgøre det kommende T2020, har større potentiale end de der startede på T2016.  
Noget tyder på at tingene gribes rigtigt an – der er plads til forbedringer, men der er ikke noget til hindre for, at blive 
ved med at opfostre brydere i verdensklasse, om end det ikke er nemt at afløse Mark O, Håkan og Anders Nyblom. 
Men vores elite er smal, vi er sårbare overfor skader og den vil forblive smal, hvis ikke vi ændre strategi. 
 
Kort sagt om bredde:  
Gennem de sidste ti år har der været mange gode tiltag mhb på at udvikle bredden, og nogle klubber har krediteret, 
med styr på det organisatoriske, fokus på idrætsmiljøet, med større bredde til følge.  
Men mange af de tiltag Morten Ahlefeldt og jeg via breddekonsulent hvervet har præsenteret, er blevet videreført 
ude i klubberne med samme ”kultur” som altid. Kultur er svær størrelse at nedbryde, lige meget hvor lidt befordrende 
den er for udvikling.  
 
Erik Nyblom og Co, skabte ny kultur på talent og elite siden, uden om klubberne, da disse dengang ikke var klar til 
den nye satsning. I dag har flere klubber ændret syn, så talent arbejdet også har klubinvolvering. 
 
Vi har ændret vægtpolitikken for puslinge og lavet begynderstævner hvor der ikke kan vindes på fald. Her har vi 
ændret regler, som betyder noget for puslinge kulturen og er med til at udvikle bryderne.  
 
MEN vi har kultur for  / dyrker af en eller anden grund børnebrydning (op til ungdom), som var det det eneste ene og 
på en måde, som er ude af trit med hvad forskningen, TD og DIF siger og anbefaler. Vi dyrker børnebrydning på en 
måde som er ude af trit med vores egen indsigt i hvad der skal til for at blive en god bryder. Vi dyrker en vind og tab 
kultur som er sygelig og skadelig for udviklingen af bryderne.  
Enkelte klubber er begyndt at sadle om, men ellers er vi ”enige” om at gøre dette / om denne kultur.  



 
Måske er tiden ikke er til senior brydning i DK, men manglen på senior kunne også have med ovennævnte at gøre, 
plus det faktum at strategi, indsats og mål for senior, ikke er udtalt og beskrevet.  
Jeg mindes flere klubber der har et mål om at få en eller flere danske drenge/pige mestre, et mål om at kunne stille 
et drengehold til DM. 
Forestil jer en strategi der siger: 
Vi vil have DM for senior hold tilbage inden for fem år. Deltager antallet ved det individuelle DM senior skal være 
mindst, som ved de Norske mesterskaber, inden for fem år. I Norge havde de omkring dobbelt så mange tilmeldte til 
deres senior mesterskab som os i år!! 
 
Kunne man forstille sig at flere ville blive / komme til, hvis vi greb tingene anderledes an?  
 
Kultur / dyrkelsen af brydning for børn under 15 år i dag: 
 

• Vi afholder DM for drenge og piger 
• Vi har strategier og mål for danske mesterskaber for drenge og piger 
• Vi lader brydere gå i vægt for et dansk mesterskab for drenge og pige 
• Vi tiljubler uhæmmet vores børne-brydere for en sejr helt ned i begynderturneringerne og trøster som var 

verden gået under når der tabes. Dette er ikke befordrende for kreativitet og innovation. Det skaber børn der 
er bange for at tabe / risikerer noget. De fokuserer på fejl, i stedet for muligheder.   

• Der er til nybegynder stævner stor fokus på teknik / vi hylder halvdårlige brydegreb og opildner til mere af 
det samme. På trods af, vi ved at balance, styrke, smidighed, hurtighed er altafgørende for at blive en god 
bryder / for at udføre teknik korrekt. Vi hylder det på trods af, vi ved i dag, at teknik bedst læres fra det elvte 
år, pigerne er modtagelig tidligere. (Jo, der er undtagelser)  

 
ER der udvikling i at sende vores puslinge af sted til kredsturneringen? Afgang fra klubben ca. kl. 8.00. Check ind kl. 
10.00. Vente + opvarmning til stævnestart kl. 11.00 om alt går vel. 8 til18 minutters brydning. Hjemme igen ved 16-
17 tiden. En turnering der desværre er blevet et plagiat af alle andre stævne, bortset fra ingen vejning og ingen 
faldsejre.  
ER der udvikling i puslinge kampe, hvor det meste af tiden går med at forsøge at få sin modstander med i en 
flyvende mare eller hovedfaldsgreb? Og hvis det lykkedes, bruge en stor del af kampen med at holde grebet eller 
komme ud af det? 
 
Brydeforbundets strategi frem mod 2017: 
 
1. Sikre gode forhold og vilkår for eliten. 
· Give den enkelte mulighed for at udfolde sit potentiale. Det skal være attraktivt at være elitebryder. 
Flytte fokus / forherligelsen af børnebrydning til senior brydning 
2. Skabe gode rammer og gøre brydesporten attraktiv for bredden. 
· Sikre grundlag for at klubber kan eksistere.  
· Give bedre mulighed for venskaber og sammenhold i og imellem klubberne og stabilitet i medlemsstammen. 
· Skabe kvalitet i aktivitets- og træningstilbud 
Flytte fokus fra resultater på puslinge og drenge til udvikling af seniorbrydning 
3. Gøre brydesporten mere udbredt og tiltrække flere medlemmer. 
· Gøre brydning mere synlig og anerkendt for kvalitet, i aktivitets- og træningstilbud. Skabe et større 
rekrutteringsgrundlag og en bedre økonomi. 
Optage stilarten Grappling under DB 
4. Flere gør mere. Sikre gode forhold og vilkår for frivillighed. Give mulighed for personlig udvikling, og kompetence 
udvikling. 
 
Flere medlemmer / medlems status 



 
Vi er på en måde blevet flere. Vi står for en af de største stigninger i DIF familien procentvis. Fra 1865 til 2352 = 26 
%. Stigningen skyldes hovedsagligt den nye måde at registrerer på, så vi skal bruge nogle år endnu, for at få et 
rettidigt billede af dette. 
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Målet er 4500 medlemmer inden for fem år og 10 nye klubber  

Opgør med børnekulturen / hvordan bliver vi flere senior brydere 
 
Målet er at fordoble deltager antallet ved DM senior og lave DM for senior hold, med minimum fem hold 
inden for fem år. Inden for fem år at have en elite bredde på minimum seks brydere i top seks i verden, 
således at vi altid har minimum to brydere med til OL.  
Om tre år arrangerer vi DM hold for senior med minimum tre hold og der er over 50 deltager ved DM senior 

 
Indsats: 

• Synlig og accepteret strategi og mål for senior brydning 
• Udvikling og implementering af aldersrelateret trænings koncept 
• Al brydetræning og kamp for puslinge skal være uden teknik / brydegreb, dette skal være vores sandkasse 

hold – præsenteres i overgangen til drengebrydning 
• Der skal laves en skolebrydeliga for puslinge. 
• Kredsturneringen skal være lig skolebrydeligaen og bygges op efter kredscamp programmet. 
• Det skal være forbudt at gå i vægt før man er ungdomsbryder.  
• DM for drenge og drenge hold tages af plakaten, du kan først blive dansk mester som ungdoms bryder. 
• Der laves fleksible trænings tider for ung/jun/sen 
• Obligatorisk at tage træner og dommer uddannelse for ung/jun/sen 
• Stævner kun for ung/jun/sen 
• Stævner kun for pus/dre 
• DM ung/jun/senior gøres mere attraktivt, evt. sammen over to dage 
• Årlig sommercamp i stor stil med teknik fra alle verdenshjørner – for øvede dre/ung/jun/sen 

 
Flere Piger 
 
DB ønsker at flere piger dyrker brydning: 
 
Vi ved at flere klubber / ledere gennem tiden, har været frustreret over, efter deres overbevisning, forbundets 
manglende interesse for pigebrydning. 
Frustrationen er forståelig, set ud fra DB’s manglende strategi for området og manglende definition på den indsats vi 
mener skal til og ikke mindst afstemning af hvem der gør hvad. 
 
Målet for pigebrydning er inden for fem år at kunne arrangerer DM for kvinder i minimum de fire olympiske 
vægtklasser. Antallet af kvindebrydere skal inden for fem år være minimum 30. Vi skal være repræsenteret 
ved VM for kvinder inden for fem år og have minimum en deltager ved OL i 2020 
Om tre år er der 20 kvinder til DM 
 
Indsats: 
Minimum en tredje del af klubberne skal ville pige/kvindebrydning. 
Disse klubber skal: 
formulerer en politik for målgruppen 
engagerer en fristils træner 
gøre det attraktivt at være pigebryder i klubben 
lave hold kun for piger 



lave rekruttering kun for piger 
 
De tilskudsmuligheder der i forvejen er til rekruttering og camps benyttes. Piger er en minoritet i brydning og 
kategoriseres som foreningssvage overfor brydesporten – derfor kan der laves mindre tilskuds berettigede projekter.  
Som hos drengene er det klubberne selv der står for ovenstående. Hos drengene er selv de regionale 
talentsamlinger klubbaseret, dog koordineret af DB. 
 
DB arrangerer seminar med oplæg fra HGB Wrestling i Sverige, med minimum en tredjedel af klubberne  
 
Når der er nok pige/kvinde brydere på cup niveau / flere års fristils træning (ca. 30), laver DB en årlig sommer camp 
med fristils trænere udefra. 
 
Når der er basis for det, etablerer DB et T2020 – kun for piger, med lønnet landstræner 
 
Grappling: 
 
Målet er inden for fem år at grappling er en etableret og accepteret kampsport under DB, med 1000 
medlemmer. Enten via MMA klub eller afdeling i eksisterende brydeklub 
Om tre år er 500 grapplere og 10 nye klubber optaget i DB 
 
Indsats:  

• MMA klubber der har grapplere, kan optages i DB, hvis de opfylder folkeoplysningsloven, DIF og DB love 
• Grappling bliver et særskilt udvalg under DB, med egen økonomi 
• Vi kanaliserer 80 % af vores øgede indtægt via grappling videre til udvalget, eller 100 % hvis vi bestemmer 

os for at de skal betale klubkontingent 
• Vi afholder DM ung/jun/sen sammen + et eller to andre stævner årligt 
• Grappling kommer på programmet på den årlige sommercamp med stjerneinstruktør fra alle verdenshjørner 

 
Motions afdelinger 
Brydning giver noget af den bedste træning man kan få.  
 
Målet er at alle klubber skal have en motionsafdeling. Det skal øge andelen af medlemmer med 500 inden for 
fem år – Om tre år er antallet af motionister øget med 300 medlemmer 
Indsats: 
Klubberne skal; 

• Formulere strategi og indsats for området 
• Uddanne en eller flere motions træner 
• Kontakte alle ”gamle” brydere 
• Lave tilbud til andre idrætsgrene 
• Fleksible trænings tider  
• Fleksibel fremmøde form 
• Åbent til styrke rum 

 
Træner uddannelse - ATK 
 
ATK – Aldersrelateret trænings koncept, er altafgørende for udviklingen af brydesporten.  
 
ATK kan medvirke til at det bliver mere attraktivt at dyrke brydning. ATK fortæller os at børn ikke er små voksne, der 
bare skal have senior i små doser. ATK kan tage os et skridt videre end mesterlære princippet og mindske tilfældig 
træning / danne grundlag for træneruddannelse. ATK er afgørende for om Team Danmark gider satse på os.  
 
Indsats og mål er defineret af eliteudvalget, vi skal synliggøre dette, samt begynde at poste midler til projektet. 
Økonomisk bliver det en stor post, hvilket vi selvsagt håber der er opbakning til, således at implementeringen 
hurtigst kan begynde.  
 
Vi skal finde en person der kan skrive om den bryde relaterede del, samle projektet og udvikle træneruddannelse.  
Et stillingsopslag forventes udfærdiget og offentliggjort inden sommerferien.  



 
Vi vil søge penge hos DIF og fonde 
 
DM for ung/jun/sen/kvinder 
DM skal være attraktivt og skille sig ud fra andre stævner. DB og værtsklub arrangerer i fællesskab, DB sætter 
standarden. 
Officials udvalget laver en drejebog for DM 
 
Eksempler på standard: 

• Afspærring omkring madrassen  
• Medalje overrækkelse skal ske umiddelbart efter sidste kamp 
• Udpeget speaker  
• Præsentation af finaledeltagere, inden finalekampene 
• ”Event" 

 
Flere gør mere 
 
Når vi gerne vil være flere aktive kræver det ligeledes flere træner, ledere og frivillige generelt 
 

• Formulere strategi og indsats for området 
• DIF laver en leder uddannelse tilpasset bestyrelses medlemmer (kompetence udvikling) 
• De klubber der ikke har en organisationsplan går i gang med DIF projekt ”Klubbens årsplan” 
• Brydesporten værdisættes 

  
 
Vi ser frem til at debatterer dette med hele bryde Danmark og håber på bred opbakning 

 


