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INDSTILLING 13. JANUAR 2017 
 

DANMARKS BRYDEFORBUND - ADMINISTRATV INDSTILLING TIL STRATEGISKE SPOR  
 
Kontekst: Bestyrelsen skal forholde sig til to strategiske spor for Danmarks Brydeforbund (DB). 

  

 

Faglig vurdering af indstilling til strategiske spor 
Forbundets 
strategiske spor 

DIF chefgruppes faglige vurdering Indstilling til DIF’s bestyrelse 

Spor 1: 

Vi vil rekruttere nye 

medlemmer i 

aldersgruppen 4-21 

år 

 

Forbundsanalysen viser et fald af medlemmer i alle aldersgrupper siden 2012 

i forbundet. Rekruttering er derfor et helt centralt fokusområde for 

forbundet. 

 

Aldersgruppen 4-21 år vurderes til at være rigtig ud fra følgende argumenter: 

 

• Trods faldende medlemstal ses en lille fremgang i rekruttering af 

brydere i alderen 0-12 år fra 2014 til 2015. Det vurderes derfor at give 

mening fortsat at udvikle et område, hvor forbundet i forvejen oplever 

succes. Rekruttering af børn og unge skal fremtidssikre forbundet såvel 

bredde- som elitemæssigt.  

• Den ældre del af aldersgruppen skal sikre en ny generation af 

brydetrænere, ledere og kulturbærere i klubberne. Pt. er der ganske få i 

denne aldersgruppe, og det er derfor centralt at rekruttere her også.  

• Med ønsket om implementering af ATK, Get2Sport og ikke mindst 

”Kamplege” er det essentielt, at den kritiske masse af 13-21-årige stiger.  

• Det indstillede rekrutteringsspor indeholder også et 

fastholdelseselement. SUMO’en viser, at de foreninger, der fokuserer på 

at have dygtige og uddannede ungdomstrænere, har et bredt 

aktivitetsudbud og et godt klubmiljø, der vækster og er i stand til at 

fastholde medlemmer i den nævnte aldersgruppe. Derfor ønsker DB via 

dette spor at have fokus på uddannelse af trænere og udvikling af 

klubmiljøerne.   

Sporet indstilles til godkendelse 
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Rekrutteringssporet tager udgangspunkt i tre velafprøvede 

projekter/koncepter, nemlig ATK, ”kamplege” og Get2Sport.  

 

DB har ikke været en del af fordelingsnøglen de sidste to år for at få 

udarbejdet og implementeret ATK (udviklingsprojekt). DB mangler 

stadigvæk en fuld implementering (primært i klubberne), og sporet her skal 

sikre dette. Her er der især fokus på træneruddannelse til de yngste årgange. 

DB’s udviklingsprojekt med fokus på ATK har fået en god evaluering, og det 

vil derfor give mening at fortsætte det gode og relevante arbejde.    

 

SUMO’en vidner om et uudnyttet rekrutteringspotentiale af idrætssvage 

danskere (etniske som ”ikke etniske” danskere). Her ser BD Get2Sport som 

en naturlig medspiller. Forbundet er allerede i dialog med Get2Sport, og 

projektet skal centreres om klubberne Thrott (brydeklub i Århus i belastet 

boligområde) og Odin (brydeklub i Odense i belastet boligområde).  

 

 

Spor 2: 

”Samarbejde med 

Team Danmark om 

Masterplan” 

Samarbejde med Team Danmark om Masterplan. Sporet indstilles til godkendelse  

 

 

Administrationens indstilling 
 

Vurdering af omfang 

Det vurderes, at indholdet og temaerne i de indstillede spor matcher DB’s SUMO-analyse, idet der er en god faglig begrundelse og argumentation 

for, at forbundet skal arbejde med disse strategiske spor de kommende fire år. 

 

I forhold til omfanget af strategiske spor vurderes det, at DB er i stand til at løfte begge spor i den kommende fire-årige periode. Forbundet har 

valgt at finansiere deres samarbejde med Team Danmark gennem de strategiske midler. Forbundet er blevet udfordret på at prioritere ift. antal 

spor og ikke mindst indholdet i sporene. Med de to indstillede spor rammer forbundet to af deres kerneopgaver; elitearbejdet med fokus på 
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stadigvæk at vinde medaljer til Danmark samt sikre, at man kommer over 2000 medlemmer. Forbundet ønsker at bruge midler uden om 

strategistøtten til at finansiere rekrutteringssporet (f.eks. til at sikre ansættelse af udviklingskonsulent).       

Forbundet har valgt at prioritere børne- og ungdomsgruppen og har derved indirekte fraprioriteret at arbejde med f.eks. voksenmotionister. 

Rekrutteringssporet har dog fokus på generel klubudvikling, herunder uddannelse som i sidste ende skal komme de andre aldersgrupper til gode.  

 

  

  

Særlige forhold i det pågældende forbund 

Det har været en krævende proces internt for DB, hvor bestyrelsen ikke har været enige undervejs i processen. Især spørgsmålet om samarbejdet 

med Team Danmark - eller mere præcist den meget tunge elitesatsning - har skabt debat. De to indstillede spor rummer dog alles interesser, og 

det er en enig bestyrelse, der indstiller til DIF.      

 

Vurdering af forbundets arbejde med de af DIF’s bestyrelse særligt prioriterede områder:  

Vækst og vision DB har prioriteret rekruttering ind i strategiaftalen med DIF.  

 

Flere fysisk aktive også uden for foreningen Det har været drøftet, om DB skulle prioritere dette område, men andre opgaver i de 

strategiske spor er blevet prioriteret højere.   

 
Diversitet Et område som DB allerede løfter og som er indlejret i deres virke på organisationsniveau.  

  
Organisationsudvikling og ledelseskvalitet Det har været drøftet, om DB skulle prioritere dette område, men andre opgaver i de 

strategiske spor er blevet prioriteret højere.  DB er dog opmærksomme på, at udvikling af organisationen er et naturligt fokuspunkt for at nå i mål 

med især rekrutteringssporet.  
 
Internationalt arbejde Det har været drøftet, om DB skulle prioritere dette område, men andre opgaver i de strategiske spor er blevet 

prioriteret højere.   
 
Integrationsindsatser der skal øge idrætsdeltagelsen for idrætssvage grupper DB har prioriteret dette ind i strategiaftalen med DIF. 

 

Sociale indsatser der skal øge idrætsdeltagelsen for idrætssvage grupper DB har prioriteret dette ind i strategiaftalen med DIF. 

 

Handicapidræt Det har været drøftet, om DB skulle prioritere dette område, men andre opgaver i de strategiske spor er blevet prioriteret 

højere.   
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Indstilling  
DIF’s bestyrelse godkender sporene: 

1) ”Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 4-21 år” - godkendes uden yderligere bemærkninger. 

2) ”Samarbejde med Team Danmark om Masterplan” - godkendes uden yderligere bemærkninger. 

 

Til det indstillede rekrutteringsspor er eneste bemærkning fra DIF’s bestyrelse, at forbundet kan overveje, om indsatsen, der knytter sig til 

Get2Sport, skal løftes i et selvstændigt spor.  


