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Danmarks
Brydeforbunds
Nationale
Kraftcenter
Det nationale kraftcenter (NKC) åbnede officielt 1. september 2016 og huser både 
landsholdsbrydere fra senior- og ungdomslandsholdet.
NKC arbejder på at lave et træningsmiljø i verdensklasse og tilbyder optimale 
træningsvilkår og faciliteter og udvikler en rød tråd i både talentudviklingen og 
elitearbejdet med fokus på hver enkelt bryder.

Her skabes et dynamisk og præstationsorienteret træningsmiljø, hvor præstation 
og indsats er i fokus. NKC udvikler de brydemæssige færdigheder, så bryderen 
kan begå sig på et højt internationalt niveau. På NKC undervises der ligeledes i 
viden om kost, søvn og restitution i forbindelse med træning og konkurrence. 

NKC har fokus på det hele menneske og hjælper hver enkelt med, at finde 
studiebolig, lejelejlighed eller privat indkvartering, så bryderne kan koncentrere 
sig om sin uddannelse og brydetræning. Uddannelse eller arbejde skal være en 
del af hverdagen, ved siden af brydetræningen, ligesom trivsel sættes i højsæ-
det, således at bryderne får det bedste udgangspunkt for at kunne præstere på 
brydemadrassen.

Fremtiden sammen
med jer som partnere
”Danmarks brydeforbund arbejder hver dag for udbredelse af vores sportsgren, men i den grad også for eliten.
Rent elitært har vi i dag et rigtig godt setup, hvor vi har ansat en sportschef, en senior- og en ungdomslands-
holdstræner. 
Forbundet er sikret Team Danmark støtte i 2021, men disse midler rækker ikke til vores ambitioner og slet ikke 
når vi ser på det potentiale vi har i vores ungdoms og juniorrækker, ligesom der er rigtig mange talenter på vej, 
der i den grad har internationalt potentiale.”

Med sportslig hilsen
Danmarks Brydeforbund

Internationale
stævner i Danmark
Der afholdes hvert år rigtig mange brydestævner overalt i Danmark. Der er dog et stævne 
som har en meget høj international klasse og er kategoriseret som et UWW (United Wor-
ld Wrestling) stævne, hvilket kort fortalt betyder, at de er godkendt af verdensforbundet 
UWW og ligeledes bliver overværet og ledet af en UWW delegeret.

Thor Masters er et seniorstævne som pt. er et af verdens største stævner inden for 
Græsk Romersk brydning og som titrækker mellem 15-20 nationer fra hele verden.



Eksklusiv Guld
Partnerskabet inkluderer både
ungdoms- og seniorlandsholdet

•  Firmalogo på træningsdragter
•  Firmalogo på træningstøj
•  Firmalogo på fritidstøj, såsom t-shirts, 

kasketter, skjorter osv.
•  Firmalogo på www.brydning.dk
•  Firmalogo på Brydeforbundets FB side
•  Deltagelse for 2 personer ved EM eller VM 

i Europa, med mulighed for at følge 
med bag kulisserne.

•  VIP billetter til Thor Masters
•  Eksponering ved Thor Masters
•  Deltagelse ved evt. presseevents
•  Direkte dialog med sportschefen om det 

løbende arbejde.
•  Benytte bryderne til evt. markedsføring 
•  Deltagelse i netværksmøde
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Dansk brydning
på den inter-
nationale scene
Danmark havde sin første guldaldertid fra århundredskiftet og frem 
til 1935. Her blev det til hele 32 internationale medaljer, blandt 
andet med, 1 OL-guld, 4 VM-guld og 2 EM-guld.

I mellemtiden, frem til det vi i dag kalder vores anden guldalder, er 
det blevet til bronze til Henrik Hansen i 1948 ved OL i London, sølv-
medalje til Bjarne Adsbøl ved VM i 1962, sølvmedaljer til Dorthe 
Porsmose Pedersen ved hhv., VM (1987) og EM (1988) og endelig 
en bronzemedalje til Pia Buchholtz ved VM i 1987.

I 1999 starter, det vi i forbundet kalder, dansk brydnings anden 
guldalder, hvor man efter et målrettet talentarbejde vinder hele 4 
Nordiske mesterskaber for juniorer. I 2004 deltager Håkan Nyblom 
ved OL i Athen, efter at have kvalificeret sig med en flot 8. plads 
ved VM i 2003. Det var således første gang siden 1980, at dansk 
brydning var repræsenteret ved OL. 

Det er også i 2004, at Mark O. Madsen bliver junioreuropamester 
(20 år) og selv samme år bliver forbundet elitesatsnings¬forbund i 
Team Danmark og senere, nemlig i 2006 topsatsningsforbund.
I dag er Danmarks brydeforbund støttet af Team Danmark, som 
”Forbund med individuel støtte”.
Herefter der det gået rigtig godt, i forhold til internationale resul-
tater. Udover at der i de senere år er vundet flere ungdoms og 
U23 medaljer, så fik vi i 2019 en senior Europamester, da Rajbek 
Bisultanov på suveræn vis blev Europamester, hvilket ikke er sket 
siden 1926.

Fremtiden tegner derfor lyst og med hårdt arbejde og gode sam-
arbejdspartnere er vi af den overbevisning, at Danmark mange år 
i fremtiden vil kunne blande sig i toppen af verdenseliten, i en af 
verdens ældste sportsgrene.

EM
Senior, Guld:
1911(Budapest): Harald Christensen (93 kg)
1926 (Riga): Johannes Jacobsen (75 kg)
2019 (Bukarest): Rajbek Alvievich Bisultanov (82 kg)

Sølv:
1911(Budapest): Marinus Søren Jensen (+93 kg)
1929 (Dortmund): Erland Nielsen (58 kg)
1929 (Dortmund): Aage Torgensen (62 kg)
1930 (Stockholm): Ejnar Nielsen (87 kg)
1934 (Rom): Abraham Kurland (66 kg)
1935 (København): Abraham Kurland (66 kg)
1988 (Dijon): Doerthe Porsmose Pedersen (65 kg)

Bronze:
1934 (Rom): Abraham Kurland (66 kg) – Fristil
1935 (København): Aage Meier (61 kg)
2008 (Tampere): Håkan Nyblom (60 kg)
2014 (Vantaa): Mark O. Madsen (75 kg)

U23, Guld:
2018 (Istanbul): Rajbek Bisultanov (77 kg)

Junior, Guld:
2004 (Murska Sobota): Mark O. Madsen (74 kg)

Sølv:
1995 (Klippan): Jeanette Gjessø (70 kg)
1996 (Rødby): Louise Gade Jensen (44 kg)

Bronze:
1996 (Rødby): Karina Nielsen (65 kg)

Ungdom, Sølv:
2001 (Izmir): Mark O. Madsen (63 kg)
2007 (Warsawa): Anders Ekstrøm (50 kg)

Bronze:
2016 (Stockholm): Nikolai Mohammadi (46 kg)
2019 (Faenza): Jonas Møller (80 kg)

Mesterskabs-
resultater

VM
Senior, Guld:
1905 (Berlin): Marinus Søren Jensen (>80 kg)
1907 (Frankfurt): Hans Heinrich Egeberg (>85 kg)
1907 (Frankfurt): Harald Christensen (85 kg)
1908 (Wien): Hans Heinrich Egeberg (>75kg)

Sølv:
1909 (Wien): Hans Heinrich Egeberg (>75kg)
1962 (Toledo): Bjarne Ansbøl (78 kg)
1987 (Lørenskog): Doerthe Porsmose Pedersen (65 kg)
2005 (Budapest): Mark O. Madsen (74 kg)
2007 (Baku): Mark O. Madsen (74 kg)
2009 (Herning): Mark O. Madsen (74 kg)
2015 (Las Vegas): Mark O. Madsen (75 kg)

Bronze:
1908 (Wien): Harald Christensen (75 kg)
1910 (Düsseldorf): Marinus Søren Jensen (>85kg)
1910 (Düsseldorf): Harald Christensen (85 kg)
1921 (Helsinki): Emil Larsen (82 kg)
1922 (Stockholm): Otto Boesen (62 kg)
1922 (Stockholm): Charles Frisenfeldt (75 kg)
1922 (Stockholm): Svend Nielsen (82,5 kg)
1987 (Lørenskog): Pia Buchholtz (61 kg)
2006 (Guangzhou): Mark O. Madsen (74 kg)
2009 (Herning): Håkan Nyblom (55 kg)

U23, Sølv:
2018 (Bukarest): Rajbek Alvievich Bisultanov (77 kg)

Ungdom, Sølv:
1980 (Stockholm): Ole Krogsgaard (32 kg)

Bronze:
2018 (Zabreb): Turpal Alvievich Bisultanov (80 kg)

OL
Senior, Guld:
1906 (Athen): Marinus Søren Jensen (+85 kg)

Sølv:
1906 (Athen): Carl Christian Peder Carlsen (75 kg)
1920 (Antwerp): Poul Henrik Peder Hansen (+82 kg)
1932 (Los Angeles): Abraham Kurland (66 kg)
2016 (Rio De Janeiro): Mark O. Madsen (75 kg)

Bronze:
1906 (Athen): Robert Sophus Daniel Behrens (85 kg)
1908 (London): Anders Peter Andersen (73 kg)
1908 (London): Marinus Carl Jensen (93 kg)
1908 (London): Marinus Søren Jensen (+93 kg)
1912 (Stockholm): Marinus Søren Jensen (+82 kg)
1920 (Antwerp): Johannes Thorvald Eriksen (82,5 kg)
1948 (London): Henrik Christian Hansen (73 kg)

OL-detagelse i nyere tid:
2004: Håkan Nyblom
2008: Anders Nyblom & Mark O. Madsen
2012: Håkan Nyblom & Mark O. Madsen (Nr.5)
2016: Mark O. Madsen (sølv)



Brydningens historie
i Danmark
Dansk brydning daterer sig helt tilbage til 1869, da Frederik Saft på Christiansborg Slots Ridebane besejrede 
tyskeren Heygsted og blev hele nationens sportshelt. Sidenhen fulgte Magnus Bech-Olsen, der udkæmpede 
mange drabelige dyster i cirkus og varieté forestillinger og ligeledes blev hele Danmarks sportshelt i 1890’erne. 
I 1901 stiftede man Dansk Atlet-Union (DAU), der foruden græsk-romersk brydning fra starten også omfattede, 
boksning, vægtløftning, tovtrækning og køllesving. 

Siden fik bokserne og vægløfterne deres egne forbund ligesom tovtrækning og køllesving blev siet fra, således 
at det kun var brydning der fremadrettet blev dyrket under DAU.

I 1994 tog forbundet navneforandring til Danmarks Brydeforbund, da man ofte blev forvekslet med andre
forbund som atletik og vægtløftning ligesom man samme år sagde farvel til lokalunionerne, der tidligere talte, 
Københavns Atlet-Union, Sjællands Atlet-Union, Jysk Atlet-Union, Lolland-Falster Atlet-Union
og sågar Bornholms Atlet-Union.

For yderligere info kontakt:
John Højgaard

Sponsoransvarlig i Danmarks Brydeforbund
Telefon +45 25 74 21 14

Mail jh@brydning.dk


