VM Tashkent, Uzbekistan 2014

Årets højdepunkt lige om hjørnet, desværre uden Mark O. Madsen.

LANDSORGANISATION
FOR BRYDNING
MEDLEM AF
DANMARKS
IDRÆTS-FORBUND,
FILA, CELA

SENIOR WORLD CHAMPIONSHIP (FS – FW – GR)
TASHKENT (UBZ), 8. – 14.09.2014
Danmarks Brydeforbund har udtaget følgende trup til årets VM:
59 kg Tobias Fonnesbek

66 kg Fredrik Bjerrehuus

Træner: Szymon Kogut & Håkan Nyblom
Fysioterapeut: Kim Larsen (Team Danmark)
Leder: Thor Hyllegaard
Dommer: Lütfü Atay
Officials: Palle Nielsen & Erik Nyblom
Flytider:
8. sep.
8. sep.

Afg. 12.25 fra København
Afg. 22.40 fra Moskva

Check-in inden 10.45

Ank. 16.50 i Moskva
Ank. 03.30 i Tashkent

16. sep.
16. sep.

Afg. 04.50 fra Tashkent
Afg. 10.55 fra Moskva

Check-in inden 03.00

Ank. 07.55 i Moskva
Ank. 11.35 i København

Husk pas, træningsdragt og brydeudstyr. Husk at have brydeudstyret og evt. ”svededragt” i håndbagagen.
Bryderne skal have to paskopier med (skal bruges ved akkrediteringen).
Der er check-in terminal 2. Vi samler derfor holdet forud for check-in. Vi mødes mandag d. 8. september kl. 10.30
i Kastrup lufthavn i terminal 2.
Lütfü Atay, Thor Hyllegaard, Palle Nielsen og Erik Nyblom rejser allerede d.6. september til Tashkent for at deltage
til dommermøder og FILA-kongressen, hvor der skal afstemmes om flere vigtige sager for vores sport. Heriblandt
nye årgange og FILA-bureau medlemmer. Den nordiske sammenslutning, Norge, Sverige, Finland, Estland,
Letland og Danmark er blevet enige om at bakke op om Finlands formand, Jukka Rauhala. Jukka er medlem i
CELA det europæiske brydeforbund, sidder med i Finlands olympiske komite og medaljetager ved OL i fristil.
Skadet Mark O. melder fra til VM.
VM i Usbekistan bliver desværre uden Mark. Vi må se i øjnene, at han ikke når at blive fit for fight. Det er på ny
skulderen, der driller. Mark kom til skade under en træningslejr i den iranske hovedstad Teheran i juli. Skulderen fik
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et ordentligt slag. Siden er Mark løbende blevet behandlet og undersøgt af Team Danmarks lægekorps. - Selv om
han skulle nå at være skade- og smertefri inden VM, vil han ikke kunne være i topform. Mark har ikke kunnet træne
optimalt længe, grundet smerter, når armen skal over hovedhøjde. Det har betydet at Mark har misset samtlige tre
træningslejre siden han fik skaden. Risikoen for at forværre skaden ved en VM-start eksisterer jo også. Så Mark og
staben omkring ham foretrækker at gå med livrem og seler, for 2015 bliver et meget vigtigt år. Her vendes blikket
mod VM i Las Vegas, USA, i september næste år. Det er samtidig et OL-kvalifikationsstævne, hvor de seks bedste
i hver af de seks OL vægtklasser kvalificerer sig.
Tobias Fonnesbek:
Har døjet med lidt småskader på det seneste, men alligevel har hans VM-forberedelser været optimale. Efter små
ændringer i hans brydestil, ser hans brydning meget lovende ud. Tobias har arbejdet dybt seriøs og har udviklet sig
godt det sidste år! Vi glæder os til at følge ham til det kommende VM. Tobias vejes ind lørdag den 13.sep og bryder
søndag den 14.sep
Fredrik Bjerrehuus:
Han var inde i lovende periode med flere gode præstationer. Han fik desværre en håndleds-skade på samlingen i
Iran, og døjer forsat lidt med sit håndled. Vi er dog sikrer på Fredrik nok skal være klar på dagen. Fredrik vejes ind
fredag den 12. sep. og bryder lørdags den 13. sep.
Se hele programmet via separat link HER
Venlig hilsen
Thor Hyllegaard
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