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GODKENDELSE AF STRATEGISKE SPOR FOR 
DANMARKS BRYDEFORBUND 
 
Kære Danmarks Brydeforbund 

 

DIF’s bestyrelse drøftede indstilling til strategiske spor for Danmarks 

Brydeforbund på DIF’s bestyrelsesmøde den 24. januar.  

 

Først og fremmest kvitterede bestyrelsen for et velgennemført arbejde, der ligger 

godt i tråd med DIF’s politiske program og intentionerne med den nye økonomiske 

støttestruktur, ”Mere Idræt for Pengene”.  

 

Der blev fra bestyrelsens side overordnet udtrykt tilfredshed med de strategiske 

spor, som Danmarks Brydeforbund havde indstillet. I forlængelse heraf var der en 

tilsvarende anerkendelse af det arbejde, som Danmarks Brydeforbund har lagt for 

dagen for at komme frem til de indstillede strategiske spor. 

  

I forhold til de strategiske spor, som Danmarks Brydeforbund har indstillet til DIF’s 

bestyrelse, har bestyrelsen godkendt følgende: 

  

1) ”Vi vil rekruttere nye medlemmer i aldersgruppen 4-21 år” - uden 

yderligere bemærkninger. 

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

bemærkninger. 

 

Særlige indsatsområder (diversitet, handicapidræt, social indsats mv.) 

Bestyrelsen anerkender, at Danmarks Brydeforbund i første omgang skal rette 

deres strategiske fokus mod medlemsvækst og Team Danmark samarbejdet og 

derfor ikke skal beskæftige sig med særlige indsatsområder i denne 

strategiperiode.  

 

Bestyrelsen anfører desuden, at forbundet kan overveje, om indsatsen, der knytter 

sig til Get2Sport, skal løftes i et selvstændigt spor, idet erfaringer viser, at 

foreninger med særlige udfordringer oplever relativt større medlemsvækst i regi 

af DIF Get2Sport end sammenlignelige foreninger.  

 

Bestyrelsen takker endnu en gang for arbejdet med at udarbejde strategiske spor 

i samarbejde med DIF. Vi ser frem til at følge den videre proces, hvor I i samarbejde 
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med DIF’s administration fortsætter arbejdet med udarbejdelse af den endelige 

strategiaftale.   

 

På vegne af DIF’s bestyrelse.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Morten Mølholm 

Adm. direktør i DIF 


