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D A G S O R D E N 
for 

Danmarks Brydeforbunds  
ordinære repræsentantskabsmøde 
søndag den 1. juni 2008 kl. 9.30 i 

Hercules lokaler 
Adamsgade 7 
5000 Odense 

 
 

1) Valg af dirigent 
a. Bestyrelsen foreslår Knud G. Knudsen 
 
2) Kontrol af stemmeberettigede 
 
3) Valg af 3 stemmetællere 
 
4) Bestyrelsens beretning 
 
5) Udvalgenes beretninger 

a. Eliteudvalget 
b. Udviklingsudvalget 
c. Dommerudvalget 
d. Amatør- og ordensudvalget 

 
6) Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
 
7) Gennemgang af hovedlinier for DB’s virke i fremtiden 
 
8) Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder: 

a. Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB 
b. Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne 
c. Fastsættelse af pris for startlicenser 
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9) Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 
 
10) Valg til bestyrelse og udvalg  

a. Næstformand for 1. år 
Bestyrelsen foreslår Steen Christensen 

b. Kasserer for 3 år 
Lene Søberg afgår efter tur og er villig til genvalg 

c. Eliteudvalgsformand.  
Søren Hyllegaard afgår efter tur og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 
Kim Tønder. 

d. Udviklingsudvalgsformand.  
Bestyrelsen foreslår Morten Hansen.  

e. Dommerudvalgsformand. 
Torben S. Thomsen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

f. Suppleant til bestyrelsen.  
Steen Christensen opstiller til næstformandsposten og bestyrelsen foreslår 
Freddy Viholt. 

g. Medlem af amatør- og ordensudvalget  
Bjarne H-Hansen afgår efter tur og er villig til genvalg. 

h. Suppleat til amatør og ordensudvalget. Peter Rafn afgår efter tur og er villig til 
genvalg. 

i. Statsautoriseret revisor. 
 
11) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 
 
12) Eventuelt 
 
Ved valg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater. 
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Bestyrelsens beretning 
 
Dansk idræt står midt i en brydningstid. Rent bogstaveligt, befinder hele 
idrætsverdenen sig i en tid, hvor der bliver vendt op og ned på de gode gamle 
idrætsbegreber. De unge ”kunder” kræver nytænkning, hvis vi skal fastholde dem i 
idrættens verden. Det gælder så sandelig også i brydningens verden. Året har været 
brugt på at skabe nytænkning og forståelse for hvorfor, vi ønsker radikale ændringer i 
de tilbud vi giver de unge mennesker. Der har været en arbejdsgruppe, hvor arbejdstit-
len har været, Den unikke mulighed. Der er et stort ønske om at fastholde de unge, og 
ideerne, er beskrevet i udviklingsudvalgets beretning. Bestyrelsen håber, at klubberne, 
vil tage godt imod disse tiltag, der på mange måder gør op med, det der altid har 
virket? Vi er klar over, at fjerner vi kredsmesterskaberne, mister vi DIF kroner, men 
udvalget er sikre på at vi vil kunne fastholde mange flere unge mennesker i vor idræt. 
Og bestyrelsens holdning er klar: Vi ser hellere flere dyrke brydning og have det rart 
med hinanden, end at vi afholder mesterskaber, uden større effekt.  At det så tillige 
passer ind i DIF strategi, gør at vi ikke er ene om at ville gøre en ekstra indsats for at 
få de unge til at blive lidt længere i vore gode brydemiljøer. Disse forslag er 
regulativændringer, og bliver behandlet som sådan. 
 
DIFs formand Niels Nygaard, lagde stor vægt på at minde idrætten om, at det er under 
pres i disse år. For lige så stærk forenings idrætten er til at skabe fællesskab, 
frivillighed, åbenhed m.m., lige så svage er vi til at være fleksible og markedsføre os 
ordentligt over for de kunder, der ønsker en anden tilgang til at dyrke idræt. Det ses 
tydeligt i den markedsandel Fitness-centre har haft de sidste 3-4 år. 
 
Det berører ikke mange klubber, at DIF og DGI i dag er begyndt at finde naturlige 
opgaver at arbejde sammen om. Det er givet kun en begyndelse, og den hilses 
velkommen. I de kommende år, er der ingen tvivl om at en tunge med 2,5 mill. 
medlemmer vejer tungere end et DIF alene.  
 
Penge, ja der er jo nogen der siger at, uden penge gør det ondt. Det vil det også gøre 
for dansk idræt og brydeforbundet, hvis ikke der sker en ændring i retten til at udbyde 
spil i Danmark. Politikerne må snart gribe ind, eller vil udenlandske bookmakere 
overtage markedet, med spil der er forbudt for Danske Spil. Det kan godt være 
bookmakerne giver højere udbytte til spillerne, men de betaler heller ikke afgift til den 
danske stat. I år var nedgangen 3 mill. til DIF, men det kan blive endnu værre i de 
kommende år. Sker der ikke noget kommer den frivillige idræt i knibe. 
 
DIFs nye ansigt ønskes varmt velkommen fra vor side. Der er en ny ledelsesstil i DIF, 
og den er åben og ærlig. Kampen om at beskytte sine egne interesser, er veget tilbage 
for den kendsgerning, at alle specialforbund, ønsker det bedst mulige for hinanden. Set 
i lyset af dette, har DIFs repræsentantskab vedtaget et forslag vedrørende 
mindretalsbeskyttelse. Et dejligt signal fra en enstemmig forsamling. Et bevis på, at 
alle ønsker det bedste for hele dansk idræt.  
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Måske er det et signal om, at hvis vi ikke står sammen, bliver vi kørt over.  
Vi har rigtig mange udfordringer at tage op, og vi skal i langt større omfang gøre det 
sammen, stole på hinanden, respektere og være stolte af den fremdrift vi kan skabe. 
Der er ikke plads til at gå sine egne veje. Udviklingsudvalget arbejder stenhårdt på 
løsninger, for at stoppe den stangnation af medlemmer og tilbagegang af klubber. Vi 
kommer let til en smertegrænse, og det vil være katastrofalt, midt i den succes vi har 
lige nu på elitesiden. 
 
VM 2009, vil blive en kæmpestor udfordring for alle klubber. Hvis ikke vi formår at 
omsætte den synlighed til noget stort, så vil vi få det meget svært i fremtiden. 
Udviklingsudvalget vil blive koblet på opgaver, til gavn for alle klubber. 
 
Jeg valgte at starte beretningen på breddeområdet, og det er ikke for at gøre det på en 
ny måde, men for at fortælle, hvor vigtigt det er at alle klubber tager chancen og 
kommer med. Oplever det fællesskab og den glæde der ligger i at skabe tilbud til vore 
”kunder” som de syntes om. 
 
En organisation må aldrig blive statisk. 
Som alle har erfaret, er forretningsgangen på vort sekretariat ændret. I bliver mødt af 
en venlig stemme der giver jer valget om hvem I ønsker at tale med. Det er en naturlig 
ting, at følge det behov der er, for at få løst DB opgaver på den hurtigste og mest 
effektive måde. Frants ønskede at finde nye udfordringer, og han stoppede 30. april.  
 
VM 2009 i Herning. 
Der en slet ingen tvivl om, at dette bliver det største brydearrangement, der nogen 
sinde har været arrangeret i Europa. Fro at bruge et ungdommeligt slogan, så vil dette 
VM komme til at sparke røv. Herning kommune har så store ambitioner om at skabe 
en Event, der vil blive husket og giver fremdrift for kommunen, og ikke mindste for 
dansk brydning. Arbejdet kører stille og roligt med at få afklaret alle de ting, der kunne 
give os panderynker. Der bliver arbejdet professionelt. Herning kommune har ansat 
Elo Christensen som event koordinator. Hans første opgave var EM i Badminton. Der 
fik han en masse erfaringer, som han arbejder på at forbedre sammen med 
Brydeforbundet. Vi, Herning kommune, DB og Sport Event Danmark, er enige om 
definitionen af en Event.  
 
Selvfølgelig er selve VM’et det vigtigste. Men uden andre vigtige points, vil 
arrangementet hurtig blive et af mange i rækken af VM’er. 
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Vi har valgt at fokuserer på 6 andre vigtige synlighedsmuligheder som vi forsøger at 
føre ud i livet. 
 

1. Wrestling camp for unge. 

2. Integration af svage grupper i brydeverdenen. 

3. Skoleprojekt. 

4. Branding af Danmark i omverdenen. 

5. Stolthed og gælde i Herning. 

6. Top sport med dansk guldchance. 

Præsentation af hele vort oplæg vil blive vist på årsmødet. Men en ting skal I vide, og 
det er at Herning brydeklub, har et meget stort ønske om at alle brydeinteresserede 
skal have mulighed for, at se og nyde brydning på topplan. Klubben vil med sit 
netværk, i størst mulig omfang selv klare opgaverne, så I kære brydeledere kan få en 
på opleveren. 
 
Forude venter OL, og dansk succes i brydning. 
På mindre et 1 år har dansk brydning hentet 3 internationale medaljer. Mark 
naturligvis, men også Anders Ekstrøm og ikke mindst Håkan Nyblom, der efter mange 
flotte turneringssejre, endelig vandt en meget fortjent bronze ved EM. Det er 
simpelthen bare verdensklasse, og vi er godt på vej til at blive bedst i Norden. 
 
Disse resultater har givet klubberne blod på tanden. De vil også være med til at skabe 
elite, og tak for det. BK Thor og BK Thrott er i gang med deres projekter. Kolding 
kommer snart. De er med i samarbejdet, som er blåstemplet af Team Danmark.  
 
Herning brydeklub kommer helt sikkert i 2010. Jeg kunne godt se en enkelt klub mere 
der kunne komme med. Det er et tegn på at klubberne har et ønske om at være med til 
at skabe den talentmasse, som er nødvendig for at dansk brydning til stadighed kan 
skabe verdensresultater. 
 
Skal vi fortsat kunne gøre disse fremragende præsentationer, kræver det vi står 
sammen og er stolte i fællesskab. Enhver medalje vundet af en af vore brydere, er en 
vundet medalje til bryde-Danmark. Selv om jeg ikke er FCK fan, finder jeg hele FCK 
familiens glæde ved den præstation som holdet gør, til en fælles oplevelse, som noget 
stort. Når en af mine kollegaer mandag morgen siger: Vi spillede godt i går, ja så er 
der hold ånd og fælles glæde. Den glæde kunne jeg godt tænke mig overført til vores 
lille skare. Vi er desværre ved at nå derhen, hvor vi ikke føler glæde ved andet end det 
vi selv gør. Lysten til at dele, bliver mindre, vi bliver mere egoistiske, med eller uden 
grund. Det er også ligegyldigt, men det vil være skadeligt, hvis tonen og respekten for 
hinanden ikke bliver bedre. Der har været kræfter fremme for at DB skulle flytte deres 
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elitecenter til Nykøbing. Forslaget er behandlet af Team Danmark og den slags planer 
er ikke en del af Team Danmarks koncept. Man kan altid diskutere hvem der kan gøre 
det bedst, men et er sikkert. Det der er sket i Farum har placeret Danmark på 
brydningens verdenskort. 
 
Jeg har bedt Michael Andersen ganske kort om at give sin oplevelse af dansk 
brydning: 
 
"Dansk brydning opnår i disse år rigtig gode sportslige resultater - medaljer ved de 
seneste Europa- og Verdensmesterskaber, 2 (3) brydere kvalificeret til de kommende 
olympiske lege i Beijing og gode chancer for OL-medaljer og et spændende VM på 
hjemmebane til næste år i Herning.  
 
Der er naturligvis mange forklaringer på denne sportslige succes: Gode klubmiljøer, 
talent og stor træningsvilje blandt topbrydere, dygtige trænere og ledere samt de 
nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed. Der er imidlertid ikke - efter Team 
Danmarks opfattelse - tvivl om at samlingen af de allerbedste brydere i 
elitelandsbyen i Farum har været en absolut nødvendighed for udviklingen indenfor 
dansk elitebrydning. På centret i Farum har bryderne adgang - 24 timer i 7 dage om 
ugen - til optimale daglige træningsfaciliteter. På centret er der også mulighed for 
optimering af den supplerende fysiske træning, idrætsmedicinsk service af Team 
Danmarks idrætslæge, fysioterapeutisk behandling i.f.t. skader og forebyggelse af 
skader, kostvejledning og meget mere. Derudover er der en velfungerende 
spiseordning og atleterne kan bo tæt på træningsfaciliteterne. Endelig er det meget 
inspirerende for de allerbedste brydere at træne sammen med øvrige topatleter fra 
bl.a. tennis, svømning, taekwondo og triatlon.  
 
Der er naturligvis elementer, som kan - og skal - forbedres på elitecentret i Farum. 
Vi vil i den kommende tid have mere fokus på det sociale liv, som atleterne lever når 
der ikke står træning på dagsordenen. Det er vigtigt at bryderne trives i hverdagen 
og at der er mere opmærksom på det sociale liv, som bryderne skaber sammen. Team 
Danmark har - sammen med Danmarks Brydeforbund - investeret rigtig mange 
ressourcer i at etablere og udvikle elitecentret i Farum. Vi er sikre på at en fortsat 
udvikling af centret i Farum i den kommende 4-årige periode frem mod OL 2012 vil 
kunne skaffe endnu flere medaljer til Danmark ved internationale mesterskaber".  
 
Der er ingen tvivl om hvor dansk brydnings elitecenter er de kommende 4 år. Nu skal 
vore brydere have ro, så løses de problemstillinger, der naturligvis altid opstår, når 
fokuseringen er rettet mod medaljer. Vi har en af verdens bedste trænere og en 
organisation bag drengene, der giver de bedste muligheder for stadig at kunne vinde 
OL,VM og EM medaljer. 
Vi krydser fingre for vore drenge som skal forsvare de danske farver i Beijing. 
 
De store glæder. 
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Når man sådan henover et år skal se tilbage, hvad har så været størst. Vi ved alle at 
vore VM og EM medaljer er stort, men også andet i dagligdagen gør en glad. Torben 
Lindby blev belønnet af DIF med deres ærestegn, for en utrolig flot indsats for 
brydesporten. Hans uselviske optræden og kærlighed for brydesporten, er noget vi kan 
tage ved lære af.   
 
På et møde i Team Danmark med alle Team Danmark Elitekommuner, havde jeg en 
snak med 2 søde piger fra Kolding kommune. Snakken faldt naturligvis på 
brydeklubben. Og samstemmende berettede de, at blot halvdelen af Koldings klubber, 
bare var halvt så professionelle som brydeklubben, ville Kolding have et af Danmarks 
bedste idrætsmiljøer.  
 
Vores nye bestyrelse har ikke arbejdet uden knaster, men ikke desto mindre er der 
dygtige ledere, der gerne vil være med til at føre dansk brydning til nye højder. 
 
Tak til bestyrelsen, alle vore medarbejdere, der knokler for at skabe fremgang. Det har 
været et godt år, men heldigvis er der ambitioner om at bringe det længere. Tak til de 
mange innovative sjæle, der har bidraget med alle forslagene til ”De unikke 
muligheder”. Tak til Frants for en god indsats og Tak til alle jer, der har denne 
fantastiske interesse, Brydning. 
 
For bestyrelsen 
Allan Bo Jakobsen 
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Eliteudvalgets beretning 
 
Tilbageblik 
2007 var det første hele år med Jarek som landstræner. Det var også året, hvor 
forbundet ansatte en sportschef på fuld tid, til at varetage den daglige styring af alle 
eliteaktiviteterne. Som tidligere nævnt er det sportslige ”setup”, på nær den stadig 
manglende sauna, meget godt i Farum. Året var desværre også præget af flere skader 
og ligeledes nogen utilfredshed blandt bryderne i Farum, der primært skyldtes, at der 
ikke var lige stor opmærksomhed på alle brydere. 
 
Resultatmæssigt var 2007 klart bedre end året inden – specielt hos de unge! 
Året startede ellers ikke for godt. Anders Nyblom vandt en enkelt kamp inden han 
blev slået ud ved EM og Frederik Ekström røg ud i første runde. Mark O. Madsen 
vandt to kampe ved EM, hvorimod Håkan Nyblom ikke stillede op på grund af skader. 
Brian Jørgensen stillede op til sit sidste mesterskab i landsholdstricotten, hvor han 
efter en sejr og et nederlag måtte melde pas, grundet en rygskade. Anne Christensen 
var vores første kvinde ved et internationalt seniormesterskab i mange år, dog uden 
den store succes.  
 
Cadet NM på hjemmebane i Frederikssund var et rigtig godt mesterskab, med tre 
mestre hos drengene og to medaljer hos pigerne! På juniorsiden var der også 
fremgang, idet medaljehøsten blev fordoblet og vi fik igen en nordisk juniormester. 
Nanna H. Pedersen var ene om at repræsentere Danmark ved de internationale 
juniormesterskaber. Ved JEM blev det til en enkelt kamp, medens det blev til en 
placering som nr. 7 ved junior VM, efter to vundne og to tabte kampe. Danmark havde 
tre mand med til Cadet EM og her viste Anders Ekström, at der er andre end Mark O. 
Madsen, der kan vinde internationale mesterskabsmedaljer. Anders avancerede til 
finalen og vandt en dejlig sølvmedalje. Fredrik Bjerrehuus fulgte sidste års femteplads 
op med en placering som nr. syv og endelig endte Tobias Fonnesbek på en 12. plads.   
Ved sommerens NM stillede Danmark uden en skadet Mark O og måtte ”nøjes” med 
et enkelt guld og en bronzemedalje.  
 
Årets store begivenhed – VM i Baku var samtidig første kvalifikationsmulighed til OL. 
Mark var blevet opereret i skulderen og havde kun nogle få ugers træning i kroppen, 
da holdet drog af sted til Aserbajdjan. Han lavede et helt utroligt resultat, ved at vinde 
de fire første kampe og dermed endnu en gang kvalificerede sig til finalen, hvor det 
dog blev til et knebent nederlag til bryderen fra Bulgarien. Anders Nyblom viste, at 
han i sin vægtklasse, har stabiliseret sig i top 10 i verden.. Med en placering som nr. 8 
blev han også direkte kvalificeret til OL. Håkan Nyblom havde en ”off day” ved VM 
og endte langt nede på resultatlisten. Dermed fik Mark og Anders optimale 
forberedelses muligheder til OL, hvorimod Håkan blev nødt til at koncentrere sig om 
kvalifikationsstævnerne i foråret 2008. 
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Fremtiden 
Der er masser af udfordringer i fremtiden. Vi skal stadig arbejde for bedre betingelser 
for elitebryderne i Farum. I år har vi OL i Beijing at se frem til og i 2009 skal vi være 
rigtigt skarpe ved VM i Herning. 
Team 2016 er og bliver en vigtig brik i elitearbejdet. Næste generation 
landsholdsbrydere skal komme herfra, hvorfor det er vigtigt at disse brydere ”skoles” 
bedst muligt. De sidste 10 års elitearbejde har været fyldt med en masse udfordringer, 
der er blevet løst med varierende succes. Vi forsøger nu at bruge al den høstede 
erfaring for at optimere talenternes ”modningsproces” og samtidig undgå gamle 
faldgruber.  Naturligvis har vi haft opstartsvanskeligheder, og selvsagt er der stadig plads til 
forbedringer, men det er glædeligt at konstatere, at der er brydere, der gerne vil følge 
udvalgets oplæg. Som tidligere nævnt, er muligheden for at kombinere brydning og 
uddannelse en god og vigtig brik i udviklingen fra ungt talent til bryder i senioreliten. 
Talentudviklingen kan sagtens forbedres endnu mere og vi håber, at vi med et 
forbedret samarbejde med klubberne, kommer videre desangående. 
 
Traditionen tro afsluttes beretningen med en tak til interessenterne. En stor tak skal 
lyde til trænerne for et fremragende arbejde. Tak også til eliteudvalgsmedlemmerne og 
forbundsbestyrelsen for godt samarbejde. En stor tak til vores konsulent hos Team 
Danmark, Martin Pedersen, der en god medspiller og sparringspartner. 
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til bryderne for nogle uforglemmelige 
oplevelser i det forgangne år. ”The difference between a successful person and others 
is not a lack of knowledge, but rather a lack of will”. Keep up the good work! 
 
 
For eliteudvalget  
Søren Hyllegaard Pedersen 
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Dommerudvalgets beretning 
 
2007 har været året hvor dommerne har fået ny strategi og vision. Det er året hvor der 
er udarbejdet en vision der hedder dommer frem til 2020. Hvad betyder det så for 
dommerne og for brydeforbundet? 
 
DB i vækst frem mod 2020 
Skabe en dommersammenhæng med fokus på udvikling og forbedring af dommernes 
virke 
Skabe grobund og sammenhæng med fokus på tilgang af nye dommere – plan for 
inddragelse af tidligere brydere med ønske om inddragelse af klubber dommere med 
mere. 
Skabe udvikling hos dommerne. 
 
Dommerne har derudover behandlet forskellige fokuspunkter, som de mener, er 
relevante for at vi også fremadrettet vil have gode dommere til rådighed. Der skal 
uddannes flere dommere både øst og vest for Storebælt. Når det er sagt er det positivt 
at vi har fået 4 nye dommerkandidater vest for Storebælt i år. Disse kandidater har i 
2007 været meget aktive på madrasserne og det er et område der fortsat skal arbejdes 
på, fordi det er måden hvor de bliver bedre. Samtidigt har vi kunnet konstatere at der 
stadigvæk mangler nye dommere øst fra Storebælt. Derfor vil vi bede klubberne om at 
fokusere på at uddanne nye dommere. Det er vi nødt til for at kunne opfylde vores 
vision 2020. Det er meget vigtigt at vi allerede nu får gang i denne rekruttering, da 
nogle af vore dommere er oppe i årene og derfor kan forventes at holde inden for de 
næste 5 til 6 år. 
 
Dommerne har sammen med listeførerne dannet en fælles klub og der er fra 
dommernes side et ønske om at det er dommerudvalget der udtager dommere til 
mesterskaberne og ikke klubberne der tilmelder dommerne til stævnet. Dette er et 
ønske fordi vi mener at disse stævner er med til at udvikle dommernes kompetencer og 
det er stævner som bevidst kan bruges mod at skabe flere internationale dommere. 
 
Dommerne har i forbindelse med året 2007 oplevet at der har været et godt 
samarbejde med trænerne i forbindelse med stævne afviklingen. Dette samarbejde 
ønskes videreført men samtidigt også med fokus på endnu bedre afvikling af 
stævnerne. Derfor er det dommernes ønske at der i forlængelse af 2 til 3 udvalgte 
stævner, holdes et fællesmøde med trænerne efter stævnet, hvor stævnerne evalueres 
begge veje. Det betyder at her kan vi arbejde på konstant positiv dialog mellem 
trænere og dommere.  
I forbindelse med stævne planlægningen for dommerne, er det oplevet at nogle af 
stævnerne har manglet dommere på stævnedagen. Dette kan efter dommerudvalgets 
bedste overbevisning løses ved at de arrangerende klubber har en stævne dialog med 
dommerkoordinatoren omkring antal måtter der benyttes og hvilke dommere der er 
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tilmeldt stævnet. Det vil så også have den konsekvens at der vil være fokus på sikring 
af tilstrækkeligt antal dommere til stævnerne. 
 
2007 er også året hvor vi endelig igen har en dommer i øverste FILA kategori. Erik 
Poulsen avancerede i efteråret til FILA kategori 1 dommer. Det viser at vi nu både har 
brydere og dommere i den bedste del af den internationale brydeverden. Det betyder 
også at vi lige nu har en god indflydelse på uddannelse og inddragelse af nye 
internationale dommere. For os er det vigtigt at have dommere i alle FILA 
kategorierne også i fremtiden. Derfor er dette også et argument for at uddanne flere 
dommere. Det tager typisk 10 år at uddanne en dommer til international dommer i 
øverste kategori. 
 
2007 har også været året hvor der var stor tilslutning til dommer kurset i Kolding i 
forbindelse med efterårets seminar. Der deltog 18 dommere og 4 kandidater. Her 
brugte vi en stor del af kurset til regelfortolkning med udgangspunkt i filmet kampe fra 
VM i 2006. Dette vil vi gentage i 2008, som en del af kurset.  
 
2007 var året hvor vi på forsøgsplan udviklede dommernes individuelle 
turneringsplanlægning. Det har virket i 80 procent af stævnerne og det er en 
planlægning som vi fremadrettet vil have som en del af dommerne individuelle 
planlægning. Dommerne har også i 2007 udarbejdet egentlig mentorordning for de nye 
dommere. Det betyder at vi i Jylland bruger Peter Rafn og Lütfü som mentorer for de 
nye dommere og på Sjælland bruger vi Henning Jensen. Dette vil vi fortsætte med 
fremadrettet og det er en del af dommerudvalgets forretningsgrundlag. 
 
I 2007 besluttede dommerudvalget at der for den enkelte skal være følgende 
fokuspunkter i forbindelse med dommervirket 
 
Dommerens udviklings og aktivitetsplan 
Opbygges i overensstemmelse med sæson planlægningen.  
Når der er 2 dages stævner køres erfaringsudveksling med dommerne - i forlængelse af 
første dags stævne, eventuelt holdt op med videosekvenser fra førstedagens stævne. 
 
Den personlige dommersamtale – hvor der arbejdes med individuelle mål på kort og 
langt sigt.  
 
Turneringsplanlægning – hvor der udarbejdes den individuelle terminsliste, ud fra de 
personlige samtaler 
Arrangerende klubbers opgave inden 1. august, bliver at fremsende deres forventede 
stævneniveau herunder antal kampmåtter og forventede antal aktive timer til brydning. 
 
Rekruttering af nye dommere og rekruttering af gamle som er passive. Hvorledes kan 
vi inddrage de tidligere dommere i en vind - vind situation 
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Opfølgning på dommerniveauet, her tænkes indlagte dommermøder og korte 
uddannelsessekvenser, i forbindelse med og i forlængelse af udvalgte stævner i DK 
 
Videooptagelse af tætte kampe, med hensyn til erfaringsudveksling og med hensyn til 
læring af nye dommere og gamle passive dommere 
 
Rekrutteringsgrundlag fremadrettet i samarbejde med breddekonsulenten 
 
Der tages kontakt til tidligere dommere i løbet af august og september 2007 – formålet 
er at undersøge lyst og engagement for igen at komme i gang 
 
Der afholdes møder med aktive klubber i Danmark med hensyn til at finde 
interesserede trænere og ledere/forældre, som har lyst og energi til at dømme til 
breddearrangementerne. 
 
Der tages kontakt til tidligere brydere i Danmark, for at undersøge hvorledes disse kan 
blive motiverede til at virke som dommere og hvilke niveau de har lyst til at deltage 
under 
 
 
2007 har været et godt år for dommerne, hvor dommerudvalget og dommerne har 
brugt tid og ressourcer på at forbedre dommerne kompetencer gennem aktivt 
uddannelsesprogram og aktiv mentorforløb. Det betyder at vi nu har skabt nogle 
udviklingsrammer som vi aktivt kan arbejde med. 
 
 
For dommerudvalget 
Torben S. Thomsen 
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Udviklingsudvalgets beretning 
 
Vi fik prisen ”forbund i fokus”, vi er siden i næsten uhørt grad kommet i fokus. Succes 
avler succes, så i dag er vi i en situation hvor vi kan bruge mindre kræfter på at være 
opsøgende. Budskabet har bredt sig, brydesporten vinder folks hjerter rundt omkring, 
man har fået øjnene op for de værdier der ligger i brydning. Jo, ”brydning bryder 
grænser”.   
 
Forbund i Fokus - Brydning på skoler og institutioner 
På breddesiden er det især samarbejdet med skoler og institutioner der fokuseres på. 
Den strategi vi har mod skolerne, var stærkt medvirkende til at vi fik prisen.  
Der har igen i denne sæson været afholdt aktivitet/skolebrydedage/byens stærkeste i 
de fleste klubber.  
Byens stærkeste børn kører flere steder og nogle klubber har fået etableret forløb, 
sådan at sfo’erne kommer til klubben og får en prøvetime inden selve turneringen. Det 
har været en succes. 
Generelt skal der så vidt det er muligt tænkes i forløb med de skoler/klasser/sfo’er der 
henvender sig. Dels er chancen for rekruttering større, dels frigiver det ”midler” fra 
fordelingsnøglen, som DB gerne kanaliserer videre evt. til dækning af tabt 
arbejdsfortjeneste eller løn til en ung i klubben.  
De fleste klubber har haft skolekontakt af en eller anden grad, Det er en væsentlig 
kilde for tilgang. 
En henvendelse fra DIF omkring medvirken i Sundhedsstyrelsen kampagne 
”Getmovin” gav fokus vi ikke havde set for os. Som udgangspunkt fik vi midler til 10 
brydearrangementer af tre timer. De var snart booket, så vi fik lov at lave fem ekstra.  
Med hjælp fra Håkan Nyblom, Rune Nilsson, Esben Fonnesbek, Mads Laursen, 
Malene Pedersen, Merete Andersen, Jan Leth Nielsen, Frank L. Jensen, var vi rundt 
på skoler i København og omegn, Aarhus og omegn, Randers, Hammel, Kolind, og 
Faaborg. 
Kampagne hæftet lå fremme i over 60 kommuner og på omkring 2500 skoler, vi fik 
vist flaget og blev set. Bedst af alt de mange positive tilbagemeldinger, det luner. 
 
Julemærkehjemmene har igen haft besøg, her en særlig tak til BK Viking, Heros og 
AK Frem for hjælpen med dette projekt. Et projekt der måske ikke lige giver tilgang, 
men det har stor betydning for børnene, ”brydning bryder grænser”, brydetræningen er 
alsidig og sjov, alle kan deltage. 
 
DIF /  Breddekonsulentordning 
Vi fik sammen med DIF i slutningen af året evalueret 2006/2007 og der var generelt 
ros for den indsats vi ligger for dagen. Morten Ahlefeldt Hansen og BK/Palle Nielsen 
havde en rigtig god dialog med DIF, der dels var nysgerrige på flere af de tiltag vi 
laver med succes og samtidig havde de gode forslag til ændringer/forbedringer på 
andre områder. Palle Nielsen er i gang med den næste periode som breddekonsulent 
og det bliver med følgende udfordringer i samarbejde med udviklingsudvalget. 
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1. Planlægge 2 sensommerseminar og 2 ide – seminar i samarbejde med udvalget 
 
2. Alle klubber skal have en plan at arbejde efter i løbet af den næste periode. 
Der lægges ikke vægt på en bestemt metode.  
Klubberne præsenteres for forskellige muligheder, der er dog i planerne fokuseret på 
ønskede DB og DIF politik. BK laver et udkast til klubudviklingsplan efter et 
klubbesøg. 
BK og klub mødes og arbejder frem til en endelig plan. Der udleveres et 
kvitteringsskema til handleplan og som evalueringsværktøj. 
 
3. Wrestling Camps i perioden: 
4 camps over tre dage for puslinge og drenge (2 Jylland – 2 Sjælland) 30 deltager pr. 
gang. 
4 camps over tre dage for ung/jun/sen der ikke deltager på landsholdsniveau. (2 
Jylland – 2 Sjælland) 20 deltager pr. gang  
 
4. Planlægge og afvikle seks bryderskoler med min. 20 deltagere pr. skole. 
 
5. Planlægge og afvikle "Byens stærkeste SFO" i otte klubber/kommuner. 
 
6. Planlægge skolebrydedage i områder, hvor Dansk Skoleidræt ikke er repræsenteret, 
samt vedligeholde der kontakter der er etableret. 
 
7. Planlægge og afvikle 4 pigesamlinger for 8-18-årige, samt 4 talentsamlinger for 
pigerne.   
 
9. Afvikle klubbesøg i samtlige klubber i perioden. 
 
10. Udbyde brydning på alle fire julemærkehjem i samarbejde med de lokale klubber. 
 
11. Planlægge træneruddannelse og kurser i samarbejdet med eliten, sportschefen og 
DIF 
Teknik – læring - leg i træningen, barnets udvikling, styrketræning, 
træningsplanlægning mm.  
 
12. Træner rekruttering – den helt store udfordring. Der nedsættes ad hoc udvalg til 
dette. 
 
13. Stævne kulturen, reformerer den. Udkast til ny stævne form og kalender. Der 
nedsættes ad hoc udvalg til dette.   
 
 
Breddekonsulentens aktiviteter 
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BK Thor N, BK Thrott og Kolding har lavet klubudviklings aftale med DB, her er flere 
på vej. 
Voldby BK blev sidst på året certificeret for ”et godt idrætsmiljø for børn og Kolding 
blev gencertificeret.  
Som nævnt er det et ønske i DB at alle klubber får en plan at arbejde efter, får lavet 
nogle strategier man kan måle sig på. BK retter henvendelse, grib den! 
 
Wrestling Campene døde i 2007, der var ikke opbakning til det. 
Dog ikke CWC (Copenhagen Wrestling Camp), her blev det til rekord deltagelse med 
35 brydere. I fremtiden prøver vi at lave camps kombineret med brydestævne og 
træner/leder træf 
 
Pigerne derimod er meget begejstrede for campene. I efteråret kombinerede vi en 
træningssamling i Aabyhøj med deltagelse i Vennecuppen i Herning, det var en 
succes. 
Og for første gang længe, blev der inviteret til talentsamling for piger i Nakskov i april. 
Udover 10 danske piger, var HGB wrestling team fra Sverige repræsenteret med 5 
brydere. Gode tilbagemeldinger på dette initiativ, vidner om et ønske om mere fra 
denne skuffe. Allerede til august er pigerne blevet inviteret til HGB i Helsingborg, 
hvor andre nationer også deltager i en træningslejr.  
 
Trænerkurser 
Trænerkurserne har været afholdt med rimelige deltager antal, men vi håber at 
fremtiden må byde på endnu større tilslutning. Ved seminarerne har der været kurser 
med landstrænerne som instruktør og trænerne har haft mulighed for inspiration ved 
udvalgte samlinger for team 2016.  
 
Seminar 
Vi vendte tilbage til at afholde seminar i september i stedet for vinterseminar i februar, 
for sammen at skyde sæsonen i gang.  
Det blev der taget godt imod. Kursus dagen var efter ønske flyttet til lørdag og søndag 
fik skuespiller og instruktør Jens Arentzen rusket godt op i os. Kanon weekend i 
Kolding 
 
Inden da havde vi traditionen tro Idé seminar i Odense i juni, dagen før r-mødet, hvor 
medlemssucces, involvering af unge, rekruttering af forældre var temaet. 
Vi satte vores stævnekultur til debat. Flere klubber er allerede gået i gang med at 
ændre deres strategi for deltagelse i stævner, så debatten var vigtigt, og der blev 
senere nedsat et ad hoc udvalg der skulle følge op på denne debat, og finde en fælles 
strategi og plan at arbejde hen imod. Dette arbejde satte gang i flere tanker omkring 
reformering.  
OL nærmer sig og arbejdet med VM i 2009 i Herning er allerede i gang. Denne 
”unikke mulighed” for dels at promoverer brydesporten, samt hverve nye medlemmer 
måtte ikke glippe. Udviklingsudvalget + gæster burede sig inde i Hercules Odenses 
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lokaler et par dage og arbejdede med at konkretiserer denne mulighed. Alle har via 
mail eller på DB’s hjemmeside kunne følge med i arbejdet der har fokus på følgende: 
 
Skolebrydning på klubplan 
Som led i en OL og VM 2009 strategi der omhandler tilgang, fastholdelse, og 
uddannelse af nye trænere ønsker DB at tage de gode erfaringer fra vores 
skolebrydekoncept og tilpasse det til klubplan. For at fastholde nye brydere er det 
afgørende at brydning tilpasses til deres alder og niveau.  
Med udgangspunkt i skolebrydning, ser vi en mulighed for at præsentere vores sport i 
børnehøjde. Skolebrydning er en mere simpel form for kamp, hvor der udfordres på 
balance, styrke, hurtighed, der bruges ikke brydegreb og pointsystemet er forenklet. 
DB har udviklet et brydekursus for lærer og pædagoger som er afviklet med succes 
mange gange. 
 
Nye trænere 
Vi vil gerne være gearet til at modtage flere nye brydere. Mangel på trænere sætter pt. 
en begrænsning på tilgang, da mange klubber lige nu har de brydere de kan magte.  
Nogle klubber har haft held med at engagere forældre som er blevet begejstret for 
sporten, som nye trænere, eksempel vis for motorik hold og nybegyndere.  
I dag har vi positiv erfaring med at lave brydekurser for lærere og pædagoger, hvilket 
vi ønsker at overfører til nye trænere. Tre timer og vupti så er de faktisk klar til at en 
anderledes idræts time med brydning på programmet. De har fået lidt materiale med 
som er overskueligt og der er inspiration nok til at komme i gang, de er selvsagt lidt 
usikre på ”grebene”, men vi understreger et der jo er lige så meget værdi i den simple 
brydekamp, det motoriske, par-øvelserne, kamp-legene – ”alle bryde-relaterede 
færdigheder”. 
 
DB er i gang med at søsætte en instruktøruddannelse til nye trænere uden baggrund i 
brydesporten, som tager udgangspunkt i kurset for lærer og pædagoger. Det 
eksisterende materiale tilpasses. Instruktøruddannelsen laves i samarbejde med DIF, 
som varetager den mere teoretiske del. 
Vi forventer at præsentere den nye instruktøruddannelse allerede i indeværende sæson, 
så start endelig med at høre jeres forældre eller andre om det kunne være interessant. 
De nye instruktører vil hen ad vejen, i forbindelse med begynderstævner få mere 
teknik træning. 
Dette tiltag skulle gerne frigøre etablerede trænerkræfter til øvede og ældre brydere.  
 
Tilgang og fastholdelse 
De fleste klubber har i dag stiftet bekendtskab med det forenklede skolebryde koncept.  
Rigtig mange skoleelever har prøvet denne forenklede form for kamp, lavet bryde-
relaterede øvelser og kamplege. Vi har vækket begejstring i næsten uhørt grad.  
For flere klubber fungerer dette som tilgangsprojekt.  
Her ønsker vi at den første træning, de nye brydere møder, skal minde om 
skolebrydningen, sådan at børnene genkender det, der begejstrede. 
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Fokus rettes mod det motoriske, par-øvelserne, kamp og kamp-lege, evt. få og simple 
teknikker, hovedsagelig fra parterre. Det er de færreste små hjerner der kan kapere 
yderligere tekniktræning, dertil kommer at de motorisk og fysisk ikke endnu er rustet 
til dette. 
 
Gør vi dette godt, kan vi tiltrække store ”sandkasse” hold, med vildt gang i den, ledet 
af de nye forældretrænere. De etablerede trænere, der kan den tekniske brydning, tager 
sig af næste trin, og henter brydere fra ”sandkasse” holdet når de klar til det. 
Der udvikles er stævneform der passer til de færdigheder der udvikles på ”sandkasse” 
holdene.  
 
Andre idrætsgrene tilpasser deres sport efter alder og niveau. Aldrig har så mange 
børn spillet Volleyball (KidsVolley), den hurtigst voksende idrætsgren for børn. 
Børnene må gribe bolden inden den spilles videre mm. Fodbold for mindre børn, 
foregår på syvmandshold, på mindre baner med mindre mål. Basketball har sænket 
kurven.  
DIF anbefaler at børn skal være med for deres skyld på deres præmisser. Lade børn 
være børn så længe de er det.  
Om vi ser det vil dette ikke gå udover kvaliteten, tværtimod. Det synes at gå godt i 
spænd med at skabe gode brydere. Her henviser vi til eliteudvalgets artikel, 
Talentudvikling i Dansk Brydning af Allan Zandberg 
 
Udviklingsudvalget: 
Arbejdet med at sikre at denne unikke mulighed giver gevinst, har fyldt meget at 
arbejdet i udvalget. Men flere nye folk har meldt ud at de er klar til at gøre en indsats i 
udvalget, enten ad hoc eller fast. Der ses frem til at nye kræfter kommer til, dette er 
altafgørende for udviklingsprocessen i dansk brydning.  
Undervejs i sæsonen valgte formand for udvalget Morten Ahlefeldt Hansen at stoppe, 
og man besluttede at kører frem til r-mødet uden formand. Palle Nielsen blev selv 
ansvarlig for styringen, under den sædvanlige gode sparring fra udvalget. Dette var 
naturligt som tovholder på aktiviteterne. 
 
Så jeg vil slutte af med at takke Morten for kanon samarbejde, samt takke det nu 
siddende udviklingsudvalg, som er Lars Fonnesbek, Knud G. Knudsen og Bjarne S. 
Thomsen for god sparring, godt og konstruktivt samarbejde.  
 
På udvalgets vegne tak til ad hoc udvalget der tog sig af stævnereformeringen; 
Michael Kjæp (Thor N), Kell Christensen (AK Frem Randers), Kim Tønder (Heros), 
John Lillienskjold (BK Viking), Søren Holmenlund (FFI), Steen Christensen (BK 
Thrott/DB), Erik Nyblom (Herning/DB) 
 
Også en stor tak til gæsterne ved to dages mødet i Odense; 
Morten Hansen (Thrott), Kim Tønder (Heros), John Lillienskjold (Viking), Peter 
Jensen (AK Hermod K). 
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Ser frem til fortsat godt samarbejde i årene fremover. 
 
For Udviklingsudvalget 
 
Palle Nielsen 
Breddekonsulent og en del af udviklingsudvalget 
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Stævneplanlægningsudvalget beretning 
(tidl. Listeførerudvalget) 
 
I 2007 satte vi fokus på stævneplanlægning. Det er så vigtigt, at denne planlægning er 
tilrettelagt optimalt, da den er grundstenen for stævnets flow.   
 
Vi har afholdt 2 lederseminarer, begge i Kolding, hvor listeføring har været på 
programmet.  På det første i februar var en del nye kursister mødt op, og de gik i gang 
med grundlæggende teori og senere opgaver, som steg i sværhedsgrad jo længere de 
nåede frem. Vort håb er, at de blev så interesserede, at de har lyst til at gå videre i 
systemet.  
 
Mens kandidaterne gik i gang med listeføreropgaverne tog de rutinerede listeførere 
kampen op, efter en grundig gennemgang, på stævneplanlægningen. De fik varierede 
opgaver, som indeholdt både ”store stævner” med masser af kategorier og vægtklasser 
samt ”små stævner” med få kategorier som også indeholdt en enkelt vægtklasse med 
opsamling af bedste 2ér. 
 
Udfordringerne blev taget op, og opgaverne blev alle løst. Enkelte tog desuden 
kampen op med stævneplanlægning for internationale stævner. Denne planlægning er 
sværere, da der ikke kan laves så mange lister på forhånd, da det er direkte 
eliminering, og der hele tiden skal ventes på udfald af kampe. Det kræver desuden et 
unikt samarbejde mellem skriver og listefører, og det optimale vil være en skriver, der 
er uddannet som listefører.  
 
Direkte eliminering blev brugt ved 3 stævner herhjemme i 2007. Det var Thor 
Masters, Herning Grand Prix og Nordisk Mesterskab for Ungdom og Junior. 
 
Ved vort 2. seminar havde vi, efter flere kursisters ønske, prøvet at holde kurserne om 
lørdagen. Dette indebar færre timer, men til gengæld blev de udnyttet fuldt ud. De 
første timer underviste Hanne Thomsen i PC listeføring og derefter fik Sonja Ekstrøm 
sin debut som instruktør i alm. lister, hvilket hun fik store roser for. Sonja tog også 
tråden med stævneplanlægningen op. En stor tak til både Hanne og Sonja. 
 
Efter ønske fra det sidste kursus tager Sonja endnu en tørn med ”et lille stævne med 
dommersedler” ved vort idé seminar dagen før vor R-mødet i Odense. Tilmeld jer og 
prøv det af! 
 
Til sidst det sædvanlige opråb: Vi mangler masser af listeførere! Samtidig vil jeg gerne 
benytte lejligheden til at takke de få trofaste listeførere vi har, for altid velvilligt til at 
stille sig til rådighed, når der kaldes. 
 
For listeførerudvalget 
Else Kilgod 
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Årsregnskab for Danmarks Brydeforbund 2007 
 
Årsregnskabet er vedlagt beretningen som bilag. 
 
 
 

Budget 2008 
 
Budget for 2008 er vedlagt beretningen som bilag. 
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Uddelte udmærkelser i sæsonen 2007 
 

DIF’s æresnål Birger Pedersen, Aars 
Torben Lindby, Kolding 

  
DB's æresnål i guld: Merete Andersen, Voldby 
  
DB's æresnål i sølv: Kim Kofod, Dan 

Betina Olsen, Aars 
Kim Olsen, Aars 
Lars Søndergaard Pedersen, Hermod H 
Poul Pedersen, Hermod H 
Freddy Viholt, Viking 

  
DB's æresnål i bronze: Birgit Holse, Thor N 

Heidi Hovmand, Thor N 
John Lillienskjold, Viking 
Henrik Madsen, Dan 
Raad Al-Djanby, Aars 
Glenn Vinther, Aars 

 
Uddelt på repræsentantskabsmødet 2007 
Årets lederpokal: John Lillienskjold – Viking 
Årets seniorbryder: Mark O. Madsen, Thor N 
Årets juniorbryder: Nanna Hyllegaard Pedersen, Thor N 
Årets ungdomsbryder: Frederik Bjerrehuus, Herning 
Årets drengebryder: Sander Wind, Thor N. 
Årets pigebryder: Anne Christensen, CIK 
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Seniormesterskaber 2007 

JM senior – Ikke afholdt i 2007 
     
 
 

SM senior – Ikke afholdt i 2007 
     
 
 

DM Senior, 25. februar 2007 i Nykøbing F. 
55 kg:  1) Fredrik Bjerrehuus - Herning 84 kg:  1) Mark O. Madsen - BK Thor 

 2) Anders Ekstrøm - BK Thor  2) Rune Nilsson - BK Thor 

   3) Bo Sværke Bonde - BK Thor    3) Anders Sehested - BK Thrott 

            

60 kg:  1) Anders Nyblom - Herning BK 96 kg:  1) Brian Jørgensen - AK Frem 

 2) Daniel Jensen - BK Thrott  2) Thomas Lund - BK Thor 

   3) Torben Rasmussen - BKThor    3) Jesper Viholt - BK Viking 

            

66 kg:  1) Frederik Ekstrøm - BK Thor 120 kg:  1) Claus Palm, AK Heros 

 2) Mark Kristensen - AK Heros  2) Martin Knoblauch - AK DAN 

   3) Lars Jørgensen - BK Thor   

        

74 kg:  1) Andy Nielsen - BK Thor   

 2) Lukasz Poplawski - AK DAN   

   3) Ayub Tashkilot, Thor V   
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Juniormesterskaber 2007 

JM junior – Ikke afholdt i 2007 
    

 

SM junior – Ikke afholdt i 2007 
 
    

 

DM junior, 6. maj 2007 i Kolding 
50 kg:  1 Tobias Fonnesbek - Thrott 74 kg:  1 Frederik Ekstrøm - Thor N 

3 2 Emil Krogh - Thrott  6 2 Simon Hornsyld - Heros 

   3 Stefan Hjorth - Kolding  3 Luca Holt - Hermod K 

    

55 kg: 1 Anders Ekstrøm - Thor N 84 kg:  1 David Riber - Thor N 

 3 2 Mads Laursen - Thrott  6 2 Anders Sehested - Thrott 

 3 Søren Eis Christensen - 
Thrott 

   3 Jesper Klostermann - Viking 

      

60 kg:   1 Torben Rasmussen - Thor N 96 kg:  1 Jesper Viholt - Viking 

7 2 Frederik Bjerrehus - Herning 3 2 Esben Fonnesbæk - Thrott 

 3 Bo S. Bonde - Thor N  3 Sune Virkelyst - Nakskov 

    

 66 kg: 1 Mikkel F. Nielsen - Thor N 120 kg: 1 Martin Knoblauch - Dan 

 8 2 Shamal Tashkilot - Thor V 3 2 Kristian Malm - Viking 

 3 Christian Nielsen - Heros  3 Anders Østergaard - Heros 
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Ungdomsmesterskaber 2007 

JM ungdom, 27. januar 2007 i Aars 
 
42 kg:  1 Joni Hansen - Ffi 63 kg:  1 Mads Laursen - Thrott 

3  2 Christian Lund - Frem 5 2 Morten Jensen - Kolding 

 3 Matti Olsen - Kolding  3 Klaus Andreassen - Voldby 

     

46 kg:  1 Martin Holmenlund - Ffi 69 kg:  1 Bjarke Roe-Poulsen - Ffi 

   4 2 Shamal Tashkilot - Thor V 

54 kg:  1 Tobias Fonnesbek - Thrott  3 Martin Grønlund - Herning 

4 2 Chriss Søes - Herning    

 3 Kenneth D. Hansen - Ffi 76 kg:  1 Christian Ørskov - Hermod H 

   5 2 Anders Nedergaard - Thor V 

58 kg:  1 Frederik Bjerrehus - Herning  3 Jonas Heydari - Hercules 

5 2 Peter Lund – Frem    

 3 William Dissing - Thrott   
 

SM ungdom, 27. januar 2007 i Frederiksværk 
46 kg:  1 Lasse Andreasen - BK Viking 63 kg:  1 Christian Nielsen - AK 

Heros 

   5 2 Peter Brandstrup - BK 
Viking 

50 kg:  1 Martin Lorenzen - AIR  3 Jon Olsen - Nakskov 

3 2 Emil Birkshøj - BK Thor   

 3 Julian Simonovic - AIR 69 kg:  1 Mikkel Fog Nielsen - BK 
Thor 

  3 2 Ronnie Wolthers - BK Thor 

58 kg:  1 Bo Sværke Bonde - BK Thor  3 Abdale Muse Osman - AIR 

4 2 Frederik Fog Nielsen - BK 
Thor 

  

 3 Jonas Pedersen - BK Viking 76 kg: 1 Luca Holt - Hermod K 

  2 2 Peter Grann - BK Viking 
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DM ungdom, 05. maj 2007 i Kolding 
 
42 kg:  1 Christian Lund - Frem 63 kg:  1 Frederik Bjerrehus - Herning

 2 Matti Olsen - Kolding  11 2 Shamal Tashkilot - Thor V 

       3 Ronni Wolters - Thor N 

46 kg:  1 Martin Lorenzen - AIR   

3 2 Martin Holmenlund - FFI 69 kg:  1 Mikkel Fog Nielsen - Thor N 

   3 Joni Hansen - FFI 7 2 René M. Olesen - FFI 

     3 Martin Grønlund - Herning 

50 kg:  1 Tobias Fonnesbek - Thrott   

5 2 Emil Birkshøj - Thor N 76 kg:  1 Luca Holt - Hermod K 

   3 Stefan Hjorth - Kolding 6 2 Christian Ørskov - Hermod 
H 

     3 Andreas Nedergaard - Thor 
V 

54 kg:  1 Anders Ekstrøm - Thor N   

3 2 Mads Laursen - Thrott 85 kg:  1 Jesper Klostermann - Viking 

 3 Søren Eis Christensen - 
Thrott 

3 2 Jonas Heydari - Hercules 

   3 Sune Virkelyst - Nakskov 

58 kg:  1 Thomas Hansen - Heros   

6 2 Bo Sværke Bonde - Thor N 100 kg:  Ingen delt 

 3 Frederik Fog Nielsen - Thor N   
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Drengemesterskaber 2007 

JM drenge, 27. januar 2007 i Aars 
32 kg:  1 Dan Simonsen - Ffi 47 kg: 1 Simon Simonsen - Thor V 

3 2 Simon C. Jensen - Ffi 6 2 Charlie Bob Hjermind - 
Hercules 

   3 Daniel K. Pedersen - Ffi    3 Søren Mouritsen - Thrott 

        

35 kg:  1 Johannes Hansen - Alsia 53 kg: 1 Simon Sørensen - Frem 

7 2 Morten Buch - Alsia 7 2 Mike Post – Frem 

   3 Jesper Hansen - Kolding    3 Wafik Snounou - Thor V 

    

 38 kg: 1 Simon Heydari - Hercules 59 kg:  1 Daniel Roe-Poulsen - Ffi 

4 2 Kasper Nielsen - Alsia 3 2 Alexander Hansen - Hercules 

 3 Lasse Rasmussen - Ffi  3 Daniel Ø. Nielsen - Aars 

         

42 kg: 1 Thomas Roed - Frem 66 kg: 1 Jim Bøjstrup – Ffi 

7 2 Dennis Buch - Kolding    

  3 Tim Jaquet - Thrott   
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SM drenge, 27. januar 2007 i Frederiksværk 
29 kg:  Ingen delt 47 kg:  1 Kean Hedberg - DAN 

  6 2 Magnus Lillienskjold - BK 
Viking 

32 kg:  1 Lukas Villumsen - BK Viking    3 Mark Hermansen - BK Viking 

3 2 Andreas Olsen - Helsingør   

   3 Benjamin Rasmussen - 
Nakskov 

53 kg:  1 Alexander Olsen - BK Viking 

      5 2 Dennis Bajrami - AIR 

35 kg:  1 Sander Wind - BK Thor    3 Michael Skarnes - BK Viking 

6 2 Patrick H. Pedersen - BK Thor       

   3 Lasse Stougaard - AK Heros 59 kg:  1 Kristian Kofod - DAN 

      3 2 Thor Eklund - BK Viking 

38 kg:  1 Kevin Hedberg - DAN  3 Christoffer Dinesen - BK 
Viking 

7 2 Christian Christensen - BK 
Thor 

  

   3 Tobias Bruun Hansen - 
Nakskov 

66 kg:  1 Ahmed Iskandarani - CIK 

  2 2 Jeppe Jørgensen - BK Thor 

42 kg:  1 Nikolaj Arming - BK Thor    

4 2 Abdullah Mohyieldin Mustafa - 
AIR 

73 kg: 1 Mikkel Thomsen - BK Viking 

 3 Mario Kristic - AIR    

  85 kg: Ingen delt 
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DM drenge, 05. maj 2007 i Kolding 
29 kg:  Ingen deltagere 53 kg:  1 Simon Sørensen - Frem 

  7 2 Wafik Snoundu - Thor V 

32 kg:  1 Patrick H. Pedersen - Thor N  3 Alexander Olsen - Viking 

4 2 Dan Simonsen - FFI     

 3 Lukas Villumsen - Viking 59 kg:  1 Jeppe Jørgensen - Thor N 

      5 2 Daniel Roe-Poulsen - FFI 

35 kg:  1 Sander Wind - Thor N  3 Ronnie Lorenzen - AIR 

4 2 Mikkel Wind - Thrott   

   3 Daniel K. Pedersen - FFI 66 kg:  1 Jim Bøjstrup - FFI 

  3 2 Ahmed Iskandarani - CIK 

38 kg:  1 Kasper Nielsen - Alsia  3 Lukas Thomsen - Viking 

10 2 Nikolaj Arming - Thor N   

   3 Morten Buch - Alsia 73 kg: 1 Alexander Hansen - Hercules 

        

42 kg:  1 Simon Heydari - Hercules 85 kg: Ingen delt 

7 2 Thomas Roed - Frem   

   3 Tim Jaquet - Thrott   

    

47 kg:  1) Søren E. Christensen, BK 
Thrott 

  

 2) Frederik Jensen, AK Heros   

 3) Alexander Olsen, AIR   
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Puslingemesterskaber 2007 
 
Der blev ikke afholdt JM eller DM for puslinge i 2007. 

 

SM puslinge, 27. januar 2007 i Frederiksværk 
20 kg:  1 Rasmus Hansen - BK Viking 32 kg:  1 Marius Ottesen - Helsingør 

   2 2 Mikkel Christensen - CIK 

22 kg:  1 Mike Andreasen - Nakskov   

2 2 Silas Villumsen - BK Viking 35 kg:  1 Magnus Christensen - BK 
Viking 

    

24 kg:  1 Oliver Michelsen - BK Thor 38 kg:  1 Mikkel Brinks - BK Thor 

7 2 Mathias Pedersen - BK Viking 3 2 Mikkel Vestergaard - 
Helsingør 

 3 Ferdinand Jensen - Helsingør  3 Glen Andersen - BK Viking 

    

26 kg:  1 August Ottesen - Helsingør 42 kg:  1 Mikkel Christoffersen - BK 
Viking 

7 2 Magnus A. Christensen - 
Helsingør 

 2 Mikkel Hansen - BK Viking 

   3 Emil Christensen - BK Thor   

      53 kg: Ingen deltagere 

29 kg:  1 Victor Skaaning - BK Viking   

8 2 Mads B. Nielsen - AK Heros   

 3 Dardan Beka - Helsingør   
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Piger/kvinde mesterskaber 2007 
 
Der blev ikke afholdt SM eller JM for piger/kvinder i 2007. 

 

DM piger/kvinder, 07. maj 2007 i Herning 
36 kg:  1 Michel Andreasen - Nakskov 55 kg:  1 Ida Johanson - Nakskov 

3 2 Freja Nielsen - Thor N 6 2 Therese Birkshøj - Thor N 

 3 Majken Hansen - Hermod H   3 Ida Stuhr - Jyden 

    

40 kg:  Ingen deltagere 63 kg:  1 Christina Ambrus - Hermod H 

   4  2 Mette Pedersen - Rolf 

44 kg:  1 Anna Laursen - Thrott  3 Charlotte Jørgensen - Viking 

 5 2 Mette Isaksen - Hermod H     

 3 Laura Hansen - Thor N 72 kg:  1 Bettina Schlesinger - Kolding 

   2 Cecillie Bille - Rolf 

48 kg:  1 Nadja Poulsen - Thor V   

 3 2 Yrsa Larsen - Hercules   

 3 Michela Hansen - Hermod H   
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Holdturneringen 2007 

Senior hold 2007 
Der blev ikke afhold JM, SM eller DM for Seniorhold 2007 
 
 

Junior hold 2007 
DM juniorhold den 01. december 2007 i Nykøbing F. 
Nr. 1  B.K. Thor Nykøbing F -A 
Nr. 2  B.K. Thor Nykøbing F -B 
Nr. 3  AIR, Roskilde Brydeklub 
 

Drenge hold 2007 
JM drengehold den 04. november 2007 i Aabyhøj 
Nr. 1  Hercules/Alsia mixhold 
Nr. 2  Thrott, Aabyhøj  
Nr. 3  FfI, Frederikshavn 
 

SM drengehold den 03. november 2007  
Der blev ikke afholdt SM for drengehold 2007 
 
DM drengehold den 01. december 2007 i Nykøbing F 
Nr. 1  B.K. Thor Nykøbing F 
Nr. 2  Viking, Frederikssund 
Nr. 3  Thrott, Aabyhøj 
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Klubbernes opnåede point ved DM i 2007 
 
Nr 

 
Klub Pi D U J S Hold

D
Hold 

J 
Hold 

S 
Point
I alt

1. Thor N 
 

5 11 12 16 18 3 5  70

2. Thrott 
 

3 6 6 12 3 1   31

3. 
 
Viking 1 4 3 6 1 2   17

4. Heros  2 3 4 5   14
     

5. 
 
FfI, Frederikshavn  8 5   13

6. 
 
Herning  4 2 6   12

7. Frem  5 3 3   11
 
 
Thor V 3 2 3 2 1   11

9. 
 
Hercules 2 6 2   10

10. 
 
Hermod H 7 2   9

11. Nakskov 
 

6 1 1   8

12. Dan  3 4   7
 Kolding 3 3 1   7
 
 
AIR  2 3 2  7

15. Hermod K  3 1   4
 Rolf 4   4

 
 
Alsia  4   4

18. 
 
CIK  2   2

19. Jyden 1   1
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. plads = 3 point, 2. plads = 2 point, 3. plads = 1 point. 
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Klubbernes danske mesterskaber 1899-2007 
 Klub S J U D P Pi DM Point 
  3 2 1,5 1 0,5 * Totalt Totalt 

1. Heros 126 75 41 81 15 0 338 678,0 
2. Dan 140 22 11 25 4 0 202 507,5 
3. Herning 49 53 45 61 20 0 228 391,5 
4. Thor N 44 52 52 62 6 6 222 388,0 
5. FfI 58 39 31 30 10 2 170 335,5 
6. Thrott 44 23 15 39 6 3 130 245,5 
7. CIK 44 20 5 12 1 5 87 205,0 
8. Alsia 27 19 11 27 3 1 88 165,0 
9. Hermod H 26 12 8 36 2 3 87 156,0 

10. Sparta  (L) 44 7 0 2 0 0 53 148,0 
11.  Thor V 19 8 13 28 6 9 83 137,0 
12. Århus A.K. (L) 41 0 0 0 0 0 41 123,0 
13. Rolf – Næstved 8 16 23 19 9 5 80 116,5 
14. Hermod K 27 6 1 6 3 1 44 103,5 
15. Skovbakken 3 25 6 30 5 0 69 100,5 
16. Ursus (L) 10 15 5 17 2 0 49 85,5 
17. Frem 7 9 14 17 6 0 53 80,0 
18. Husum 13 7 1 15 0 0 36 69,5 
19. Jyden 8 4 7 13 4 5 41 65,5 
20. Helsingør 5 8 5 23 3 0 44 63,0 
21. Aabenraa 7 9 6 12 1 1 36 62,0 
22. Kolding 7 7 5 6 1 6 32 61,5 
23. Hakoah (L) 19 0 0 0 0 0 19 57,0 
24. Viking 2 14 5 14 1 0 36 56,0 
25. Thor K (L) 11 2 0 7 0 0 20 44,0 
26. AIR 0 7 6 13 0 2 28 38,0 
27. Nakskov 1 4 4 7 3 5 24 31,0 
28. Uffe (L) 1 4 3 9 1 2 20 28,0 
29. FIF (L) 3 1 0 12 0 0 16 23,0 
30. Rolf K (L) 6 0 0 0 0 0 6 18,0 

 Voldby 0 0 2 6 4 6 18 18,0 
32. Holeby (L) 4 1 0 0 0 0 5 14,0 

 Hercules 0 1 2 7 2 1 13 14,0 
34. Nr. Åby 0 0 3 7 0 1 11 13,5 
35. Goliath 0 2 0 0 0 7 9 12,5 
36. Politiet (L) 4 0 0 0 0 0 4 12,0 
37. Bagsværd (L) 3 0 0 2 0 0 5 11,0 

 Silkeborg (L) 0 3 0 5 0 0 8 11,0 
 Vadum (L) 1 0 2 1 0 3 7 11,0 
 Vejle (L) 3 1 0 0 0 0 4 11,0 

41. Nysted 0 2 0 3 0 3 8 10,5 
42. Kvik (L) 0 0 0 10 0 0 10 10,0 
43. Ares (L) 0 2 3 1 0 0 6 9,5 

 PARS - Gladsaxe 2 0 1 0 0 2 5 9,5 
45. Skanderborg (L) 0 0 2 4 3 0 9 8,5 
46. IK 99 (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 

 KAK (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 
 Ursus K (L) 2 0 0 0 0 0 2 6,0 

49. Odin (L) 1 1 0 0 0 0 2 5,0 
50. Holbæk (L) 1 0 0 1 0 0 2 4,0 

 Hou (L) 0 0 1 1 3 0 5 4,0 
52. Aars 0 0 0 3 0 0 3 3,0 

 AIK 95 (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Alf  (L) 0 0 1 1 1 0 3 3,0 
 Brandfolkene (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 FAK, Århus (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Kalundborg (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Skjold (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 
 Strøm (L) 1 0 0 0 0 0 1 3,0 

60. B 1910, Rønne (L) 0 0 0 1 0 0 1 1,0 
 Vestjyden (L) 0 0 0 1 0 0 1 1,0 
     

* efter alder (p/d/u/j/s)    
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Terminsliste 2008 
Forkortelser  

P = puslinge, D = drenge, U = ungdom, J = junior, S = Senior, Pi = Piger, K = kvinder, B = begynder, NB = nybegynder. 

Måned      
    Aktivitet                        Deltagere            Tilmeldings 

frist     Sted                                            

Januar            

8-9 Skolebrydedag    3. klasser   Herlufsholm Hallen, 
Næstved 

12     Begynderturnering  
3. sjælland NB og B   AK Dan Ballerup 

12 Nybegynder stævne -  
Nordjysk brydering NB og B   Frem Randers 

12 - 13 Herman Kare     Senior   Kouvola, Finland 
16 - 17 Skolebrydedag  3. klasser   BK Thor, Nykøbing Falster 

19 - 20 Kolding Cup 2008 Pi, K, D, J, U, 
S   Kolding 

24 Skolebrydedag 2. Klasser   BK Thrott, Aabyhøj 
26 JM D, U   Nr. Aaby 
26 SM P, D, U   Frederiksværk 
31 Skolebrydedag 2. klasser    BK Thrott, Aabyhøj 
Februar               
2 Thor Masters (GP) Senior   Nykøbing Falster 

3 NB stævne syd og midtjysk 
brydering NB   Aabyhøj 

8 - 10 Dave Schultz memorial Senior   Colorado Springs, USA 

9 NB - stævne, nordjysk 
brydering NB og B   Jyden 

9 Elitbrottningarna Senior, GR, LF   Falkenberg, Sverige 
23 DM Senior   Herning 
Marts          
1 Niels Ebbesen cup 2008       Frem Randers 
1 - 2 Golden Grand Prix Senior, GR   Szombathely, Ungarn 
8 Herning GP Senior   Herning 
8 Lille Bjørne cup BE og B   Nykøbing Falster 

15 NB - stævne, nordjysk 
brydering NB og B   Års 

15 NB stævne syd og midtjysk 
brydering     NB   Horsens 

29      Jyllandsserien 3 B - p, d, u, pi   Frederikshavn 
30 Begynderturnering 4 – NB og B   Slangerup 
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Sjælland 
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April                                                  
1 - 6 EM Senior           Tampere, Finland     

4 - 5 Udviklings dage Udviklingsudvalget + 
 gæster   Odense 

5 - 6     NB - Festival Nordjysk 
brydering NB og B        Ffl, Frederikshavn     

12         Aarhus Open P, D, U, J, pi       Thrott, Aabyhøj     

19     NB stævne syd og midtjysk 
brydering NB       Kolding     

26     Jyllandsserien finalen B, P, D, U, Pi       Horsens     
Maj                       
3     DM D, U       Nykøbing Falster      
3 - 4     Georg Lurich Senior       Tallinn, Estland     
4 DM J, p/k   Nykøbing Falster 
9 - 11 Copenhagen Wresting cup Pi, K, P, D, U, S   København 
10 - 11 OL Kval, GR Senior  Rom, Italien 
17 NM Ungdom  Kungsbacka. Sverige 
18 NM Junior  Kungsbacka. Sverige 
24 - 25 OL Kval, GR Senior  Novi Sad, Serbien 

31 Ideseminar Ledere, trænere, 
dommer, listefører  Odensen 

Juni                 
1 Repræsentantskabsmøde Bryde Danmark  Odense 
20 - 22 Nikola Petrov Senior, GR  Sofia, Bulgarien 
24 - 29 EM Cadet  Daugavpils, Letland 
Juli                 
12 NM Senior  Oslo, Norge 
15 - 20 EM Junior  Kosice, Slovakiet 
29 - 3/8 VM Junior  Istanbil, Tyrkiet 
August                 

4-6 Brydeskole Nye brydere, uden eller med 
lidt brydeerfaring  Kolding, Nykøbing F, 

Aabyhøj 
12 - 14 OL Senior, GR  Beijing, Kina 
September                 

27 - 28 Sensommer seminar Ledere, trænere,  
dommer, listeføre  Kolding 
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Oktober                
4 Grænsecup - Alsia P, D, U, S, P, K Sønderborg 
11 Bjørnecup P, D, U, J, Pi Nykøbing Falster 

13-15 Brydeskole Nye brydere, uden eller med 
lidt brydeerfaring Kolding 

25 BK Hermod Cup  Horsens 

30 Skolebrydedag 2-3 klasser Nr. Aaby, Vestfyens 
hallen 

November                
1 JM Drengehold Frederikshavn 
1 SM Drengehold Ballerup 
8 H.C. Andersen cup Pi, P, D, U, J, S Hercules, Odense 

12 Seminar - Brydning i 
skolen Lærer og pædagoger Nykøbing Falster 

22     Venne Cup Pu, Dr, Pi/Kv, Un/Ju Herning 
December                
6 DM Drenge- og Juniorhold Aabyhøj 
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Redaktørens kommentarer 

 
Det skal bemærkes at Danmarks Brydeforbund har omlagt regnskabsåret til at følge kalender året så 
det har beretningens indhold også gjort. 
 
Det betyder at de fleste mesterskaber i denne beretning er det samme som sidste år med undtagelse 
af holdturneringen. 
 
I skemaet over ” Klubbernes danske mesterskaber 1899-2007” har der i de sidste par år været en del 
rettelser. Dette fordi Benny Elberg nu har færdiggjort en registrering af de enkelt bryderes 
mesterskaber gennem tiden ,så informationerne nu er frit tilgængelige. Derved er der dukker nogle 
tællefejl op, der har indsneget sig gennem tiden. I beretningen er en oversigt over mesterskaberne 
(som tidligere) og jeg er i gang med at checke alle klubbernes mesterskaber op for at stemme dette 
skema af. Dette arbejde er ikke færdig endnu men jeg vil lægge mesterskabsoversigten på DB 
hjemmeside så snart den er færdig redigeret. 
  
Hvis der er kommentarer til opbygningen af beretningen eller der er ønsker om flere informationer 
hører jeg gerne om det.  
 
Skulle det næsten umulige ske at der er fejl og mangler hører jeg også gerne om det ;-) 
 
I ønsket om et godt R-møde den 01 juni 2008 i Odense.  
 
Mvh 
 
”Redaktøren” 
Flemming Nielsen 
e-mail: landevejen16@email.dk 
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Bilagsoversigt til årsberetningen 
 

a. Brydesporten i fokus 2007-2009  
b. DB regnskab 2007 
c. DB budget for 2008 
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Bilag a. Brydesporten i fokus 2007-2009 
 

Brydesporten i fokus 2007-2009. 
 
 
Danmarks Brydeforbund har ansøgt med forventning og motivation Idrættens 
Medieudvalgs pris på 300.000 kr. 
Danmarks Brydeforbund forventer selv at bidrage med minimum det samme beløb årligt. 
 
Brydesporten i Danmark har jo igennem de seneste år været gennem en rivende 
udvikling. 
Efter lang tids målrettet indsats for egne midler er det danske eliteniveau højnet markant. 
 

Deltagelse ved OL 2004 – 8. plads, og VM sølv 2005. 
 
Forbundet er i øvrigt bevilget støtte fra Team Danmark.  
Flere år i træk har en af vores brydere været nomineret til årets sportsnavn i forskellige 
medier.  
Der arbejdes i dag med en velfunderet elitesatsning frem mod OL 2008. 
 
Der har i 4 år været ansat en breddekonsulent, 
• der er lavet en breddepolitik 
• lavet målsætning og handleplaner på bredde og uddannelse området.  
Breddekonsulenten har gennem de seneste år arbejdet intenst på at højne træner- og 
klubtilbuddene og samarbejdet med landets skoler. 
 
Som kronen på værket – har forbundet netop fået tildelt; VM i brydning 2009, 
 
hvor Danmark har potentiale til at vinde flere medaljer. Vi forventer omkring 1.000 aktive 
fra over 90 nationer. Det bliver den største VM-begivenhed nogensinde i Danmark - set i 
forhold til antal deltagernationer. 
 
Med støtte fra Forbund i fokus vil det blive os muligt at skabe større synlighed, samt 
udarbejde kampagnemateriale o. lign. Således at vi bliver i stand til at leve op til et sådant 
arrangement.  
 
Timingen med de gode sportslige resultater, det intensiverede organisationsarbejde og 
synligheden omkring et VM i Danmark kan ikke være bedre. Danmarks Brydeforbund vil 
arbejde på at alt dette vil kunne gå op i en højere enhed. 
 
Der følger en udvidet projektbeskrivelse, der fortæller om brydeforbundets baggrund for 
at søge om at blive ”Forbund i fokus”, - formålet samt synliggørelse af, hvordan vi – hvis 
prisen går til os – har planer om at bruge støtten. 
 
Projektet vil have fokus på 4 områder:  
 

1. forbundet i fokus - information og marketing 
2. elitebryderne i fokus 
3. klubberne i fokus 
4. skoler/institutioner i fokus 
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I forlængelse af projektbeskrivelsen er der beskrevet handleplan og budget.  

Brydesporten i fokus 2007-2009. 
- Uddybende projekt beskrivelse 

 
 

Baggrund for ansøgningen 
 
Danmarks Brydeforbund har en vision om at forblive nordens førende Brydenation og en 
mission der skal skabe grundlag for at tilbyde attraktive brydeoplevelser til alle. 
 
DB skal være vært ved VM i Brydning 2009: 
 
• Vi har fået tildelt VM i 2009 – En stor olympisk sportsgren, hvor Danmark har 

potentiale til at vinde flere medaljer. Vi Forventer omkring 1000 aktive fra over 90 
nationer. Det største VM-begivenhed nogensinde i Danmark i forhold til antal 
deltagernationer. 

 
 
DB har international Klasse: 
 
• Vi er i dag i en position, hvor vi efter mange års arbejde har brydere af international        
 klasse. 
 
• Håkan Nyblom deltog ved OL 2004 i Sydney og blev nr. 8 i 55 kg. (Danmark har ikke 

haft nogen brydere med siden OL i Moskva 1980.) 
 
• Anders Nyblom blev nr. 5 i 55 kg og Mark O. Madsen vandt sølvmedalje ved VM i 

Budapest 2005 – bedste resultat siden 1962, og faktisk bedste nordiske nation. 
 
• Vores forventning om medaljer ved EM, VM og OL er allerede i gang med at blive 

indfriet. 
 
 
DB har etableret et elitecenter: 
 
• Der er etableret Elite træningscenter i Farum for den internationale og nationale 

elite. Flere af bryderne derfra er tilknyttet hold i den Tyske Bundesliga samt klubber i 
Sverige. 

 
 
DB er en sund organisation, der er åben for udvikling: 
 
• Der er en optimisme blandt brydere og ledere som må og skal udnyttes. En vilje og 

gejst til at printe brydning ind i alle folks bevidsthed. 
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• Brydeforbundet er en velfungerende organisation, med korte beslutningsveje. Det 

forankres i en projektgruppe med uddelegering af ansvar til de forskellige 
delprojekter. 

 
• Der er en god balance mellem initiativ og realisme – mellem ide og handling – 

mellem vision og mission. 
 
• Der er sammenhæng mellem klubber og forbund. 
 
• Missionen og visionen er skabt på et seminar, hvor klubberne var repræsenteret. Så 

der er taget udgangspunkt i hvad bryde-Danmark vil – ønsket om vækst er funderet 
hos klubberne. 

 
• Brydeforbundets breddekonsulent har tæt kontakt til det politiske bagland og videre 

ud i klubberne. Derudover er der ansat en sekretær til det administrative mm. 
 
 

DB tager mange initiativer for at gøre brydning til fremtidens sport: 
 
• Vi har de sidste år oplevet stor succes i samarbejdet med Dansk Skole idræt. Der er 

efterspørgsel på brydning som ”slås-kultur” – det er legalt at slås under givne 
rammer. Brydningen er uden slag og spark og med enkle regler er der hurtigt gang i 
en kamp. Derudover er brydetræningen bygget op med motoriske øvelser - par 
øvelser der øger smidighed, balance, styrke, hurtighed, koordinations evne, 
kropsbevidsthed. Lærerne og pædagogerne tilbydes kurser og der udtrykkes 
begejstring for dette, skoleeleverne bliver introduceret til brydesporten gennem 
enkelt timer for klasser, skolebrydeturneringer og ”Byens stærkeste SFO”. Her får vi 
mange positive tilbagemeldinger, begejstring for en anderledes dag. 

 
 
 

 
 
Så vi føler at det et ”naturligt/nødvendigt” skridt videre for at blive 
mere synlige og få den opmærksomhed som brydesporten fortjener. 
Vi har i projektet lagt vægt på at der er en sammenhæng mellem elite 
og bredde, at der skal være fokus på klubberne så de er gearet til den 
fremgang vi forventer gennem øget fokusering. 
 

 
 
  
  

FFoorrmmååll  
  
At fuldføre missionen og visionen, der er skabt i tæt samarbejde med klubberne og øge 
medlemstallet med 15 % i løbet af perioden. 

 
Styrke fokus på information og marketing: 
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• Skabe en markant øget fokusering på brydesporten gennem medierne nationalt og 
lokalt. 

 
• Styrke forbundet og klubberne på pr. og marketings siden. 
 
• Tiltrække sponsorer 
 
 
Styrke fokus på elitebryderne: 
 
• Markedsfører Eliten i dansk brydning 

 
 

Styrke fokus på klubberne: 
 
• Styrke klubberne organisatorisk. 
 
• Optimerer grundlaget for uddannelse af trænere og ledere. 

 
 

Styrke fokus på skolerne og Dansk Skoleidræt:  
 
• Øge samarbejdet med skolerne og Dansk Skoleidræt 
 

  
HHvvaadd  sskkaall  ddeerr  ttiill??  

 
Nye medarbejdere. 
 
• Der tilknyttes studerende fra Handels Højskolen med henblik på at kortlægge 

brydesportens image.  
 
• Der ansættes en person til at markedsføre brydesporten. 
 
• Den ansatte skal i samarbejde med styregruppen finde markedsstrategier der 

brander brydesporten og præsenterer de værdier der findes i brydekulturen. 
 
 

Bedre markedsføring.  
 
• Vi vil lægge vægt på relationsmarketing. Vi tror det er ”fremtiden” og det er vigtigt for 

brydningen at folk der involverer sig også har interesse og ”hjerte” for brydesporten. 
 
• Der skal udvikles sponsorkoncepter for Danmarks Brydeforbund. 

Forbundet er pt. uden hovedsponsor og der findes ikke, i forbundets nuværende 
ledelse, nogen der professionelt er uddannet til at udvikle koncepter og gennemføre 
egentlig sponsor-opsøgning. 

 
 

Nye samarbejdspartnere. 
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• Der skal findes en hovedsponsor, som skal kunne relatere sig til brydesporten og 

evt. lægge navn til en Grand Prix -serie.  
 
• Vi vil tilknytte professionelle partnere, der sammen med den nye ansatte 

medarbejder udvikler forskellige koncepter der gør, at brydesporten bliver en 
attraktiv samarbejdspartner. 

 
• Brydeforbundet vil samarbejde med DIF og TEAM DANMARK´s nye fælles 

marketingsselskab. 
 

FFoorrbbuunndd  ii  ffookkuuss  ––  iinnffoorrmmaattiioonn  oogg  mmaarrkkeettiinngg  
 
Selv om vi i brydeforbundet er stolte over at have fået tildelt værtskabet for VM 2009, er vi 
klar over, at ét internationalt arrangement af høj sportslig klasse, ikke skaber succes 
alene. 
 
 
DB vil arrangere flere internationale begivenheder. 
 
• Derfor vil vi etablere en pengestærk Grand Prix serie med 3-4 stævner på en 

sæson. En serie, der vil tiltrække de bedste brydere i verden - flere tilskuere og 
dermed pressen. 

 
• Vi søger værtskabet for en OL- kvalifikationsturnering i 2008. 
  
• DM forsøges flyttet permanent til København. Der inkluderes de 4 olympiske vægt 

klasser for kvinder. Det bliver den´ årlige begivenhed, hvor hele bryde-Danmark kan 
opleve brydning af allerhøjeste klasse. Arrangementet skal være omgivet af 
forskellige events, som skal gøre det attraktivt for folk, uden dybere kendskab til 
brydning, at komme til DM. 

 
 

DB vil udvikle koncepter og skabe spændende brydeoplevelser. 
 
• Ved DM og de Internationale stævner, vil vi udvikle vores koncept med at skabe 

spændende brydeoplevelser, brydereglerne kan være svære at forstå, derfor vi vil 
udvikle en enkel måde at informerer om reglerne, kommenterer kampene så 
publikum og presse får en total oplevelse. 

 
• Afprøve/eksperimentere med tiltag, der kan overføres til VM braget. På denne måde 

vil vi sikre, at arrangementet bliver succesfuldt. 
 
• Potentielle tilskuere til og interesserede i diverse arrangementer – både nationale 

og internationale - skal kunne finde relevant information om arrangementerne, på en 
let tilgængelig måde. 

 
• Vi vil systematisere og gøre det let tilgængeligt at indberette informationer om 

arrangementer, samt muliggøre at disse informationer uden brug af dyre 
personaleressourcer, kan stilles til rådighed for sportens interessenter. 
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Forventet effekt: 
  
• Et hovedsponsorat + 10 sponsorater med en samlet sum på kr. 1,25 million. 
• Landsdækkende mediedækning min.1 gang ugentlig. 
• 4 – 600 tilskuer til mesterskaber, grandprix stævner. 
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Elitebrydere i fokus 
 
• Der skal skabes grundlag for at dyrke heltene. 
 
• Der fortælles gode historier, som holder fans orienteret om heltenes ve og vel. 
 
• Der fremstilles plakater og profilkort m.m., samt arrangeres autografskrivning. 
 
• DB´s hjemmeside markedsfører vore nationale og internationale elite.  
 
• Elitebryderne vil blive profileret, få deres eget link på siden med mulighed for at 

chatte med deres fans. 
 
 
Forventet effekt: 
  
• Skabe idolkultur i brydning. 
• Der skal hænge plakater og billeder af brydere på børnenes værelser. 
• Få flere brydere til at satse på en fremtid som elitebryder (tilføjet). 
 
 

Klubberne i fokus 
 
• De skal geares til den tilgang der kommer. 
 
• Styrke klubledelse -og udvikling.  
 
• En ”Brush-up” pakke skal hjælpe de mindre klubber med at komme up to date med 

deres hjemmeside, brochure mm. Hjælpe med det organisatoriske og miljø- og 
sundhedspolitikken i klubberne. 

 
• Optimere uddannelse af trænere, ledere og officials. 
  
• Der etableres et instruktørkorps, med henblik på afvikling af kurser på hverdage. 
 
• Der arrangeres to årlige lederseminarer, der understøtter processen. 
 
• Projektet vil medvirke til at skabe et miljø i klubberne, hvor det er rart at være med. 

Dette er nøglen til at folk engagerer sig. 
 
• Flere klubber er allerede blevet certificeret for ”et godt idrætsmiljø for børn” og 

mange laver målrettet udvikling gennem DIF-projektet, ”er din klub i form?”. Mindre 
klubber skal have en ekstra hånd, til at skabe rammer for at modtage den øgede til-
gang.   

Forventet effekt:  
• Mellem 80 og 100 deltagere på de 2 årlige lederseminar. 
• Kompetence niveauet hæves så de er rustet til fremgangen. 
• Større jævnbyrdighed mellem klubberne. 
• Lokal mediedækning til alle tiltag, aktiviteter, arrangementer og stævner. 
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Skolerne i fokus 

 
• Brydeforbundet har et positivt og succesfuldt samarbejde med Dansk Skoleidræt.  
 
• Temaet er brydning og ”lege- og slåskultur”.  
 
• Lærere og pædagoger ser muligheder og værdier i kamp og konkurrence, i 

sammenhæng med børns udvikling. De har savnet et alternativ, især til drengene. 
  
• Der bliver arrangeret skolebrydedage, ”byens stærkeste fritidsordning”, hvor børn 

fra forskellige skoler kæmper mod hinanden. 
 
• I forbindelse med skole-brydedage, afholdes kurser og seminarer for lærere og 

pædagoger, hvor de efterfølgende får inspiration til en anderledes idrætstime. 
 
• ”……Ja, man må jo hverken slå eller sparke, når der brydes. Der er unikke rammer, 

hvor man hurtigt og nemt kan sætte gang i en god kamp, hvor ingen kommer til 
skade. Børn får brugt alle deres kræfter, og bliver introduceret for fairplay og respekt 
for modstanderen.” Inger Nielsen, lærer. 

 
• Samarbejdet vil i perioden blive suppleret med forløb, der indeholder kurser, 

opfølgning med brydeinstruktør ude på skolerne og afsluttes med 
skolebrydeturnering i klubberne. 

 
Forventet effekt: 
• Minimum 20 skoleforløb der inkluderer kursus for lærer og pædagoger, brydning ude 

på skolerne klassevis, skolebrydeturnering. 
• Brydning bliver et naturligt led i idrætstimerne. 
 
Aktivitets – og tidsplan, samt Økonomi for projektet. 
 
Vi vil allerede til januar 2007 starte med at hyre 3 studerende fra handelshøjskolen i KBH, til 
at kortlægge brydesportens image. Dette skal danne grundlaget for en del af det videre 
arbejde.  
Dette skal føre til ansættelse af en person til information - og markedsførings arbejde, 30 
timer ugentlig pr. 1.8.2007 og foreløbig frem til 1.11.2009.  
I perioden 1.8.2007 til 1.11.2009 vil brydesporten i fokus været delt op i de 4 delprojekter 
som alle vil køre løbende: 

 
1. forbundet i fokus - information og marketing 
2. elitebryderne i fokus 
3. klubberne i fokus 
4. skoler/institutioner i fokus 
 

Projekterne tænkes gennemført bl.a. i samarbejde med, Idrættens medieudvalg, 
Idrætsfonden Danmark, DIF og Team Danmarks markedsføringsafdelinger.  
Der vil løbende blive evalueret og efter aftale afrapporteret til samarbejdspartnere.  
Dette skal medvirke til at sikre en høj synliggørelse af projektet i Idrættens verden. 
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Brydesporten i fokus 2007 – 2009 har en økonomisk ramme på 960.000 kr. over de to år 
som projektet løber. Vi forestiller os at Danmarks brydeforbund bidrager med 560.000 kr. 
Sponsorer bidrager med 100.000 kr. og projekt Forbund i fokus bidrager med 300.000 
kr. 
 

Budgetoverslag: 
 

Indtægter i perioden Kr. 
Brydeforbundet 560.00

0 
Sponsorater 100.00

0 
Ansøgningen forbund i fokus 300.00

0 
I alt 960.00

0 
  
Udgifter i perioden Kr. 
delprojekt 1. Forbund i fokus - information og 
marketing 

685.00
0 

delprojekt 2. Elitebryderne i fokus 35.000 
delprojekt 3. klubberne i fokus 165.00

0 
delprojekt 4. Skolerne i fokus 75.000 
I alt 960.00

0 
 

Delprojekt 1. Forbund i fokus – Information og markedsføring. 
 

Udgifter i perioden – delprojekt 1. Forbund i fokus - information og marketing Kr. 
Honorar til Studerende 20.000
Løn til Pr. og marketings medarbejder 500.000
Udvikling af hjemmeside 10.000
Udvikling af informationsmateriale 10.000
Udvikling af sponsorkoncepter - søgning af sponsorer 20.000
Udvikling og afvikling af events i forbindelse med stævner og mesterskaber 125.000
I alt 685.000

 

Aktivitet Menneskelige 
ressourcer 

Eksterne 
ressourcer Start Slut Budget 

Kr. 
 
Hyre 3 studerende til 
kortlægning af 
brydesportens image. 
 

 
DB – bestyrelse. 

  
Januar 
2007 

 
1.7.2007 

20.000
 
Ansættelse af 
informations/ 
markedsførings-
medarbejder. 

 
DB – bestyrelse. 

 
Medie-udvalget – 
rådgiver og 
vejleder. 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009  

500.000
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Udarbejdelse af 
detaljeret tids- og 
aktivitetsplan, samt 
målsætninger for 
delprojektet:  

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder + 
Styringsgruppen, DB 
Formand og sportschef. 

  
1.8.2007 

 
1.9.2007 

 
Re-design af 
www.brydning.dk 
 

 
Ryan Melsvik. 

  
1.9.2007 

 
1.11.2009 

5.000
 
Levende billeder på 
www.brydning.dk 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder.  

 
Henrik Christensen 
– Salg og 
marketing CANON.

 
1.9.2007 

 
1.11.2009 

5.000
 
Udvikle informations-
koncepter. 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder.  

 
DIF og TD 
markedsføring 

 
1.8.2003 

 
1.11.2009 

10.000
 
Profilering af 
brydesporten gennem 
medierne.  

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder. 

 
DIF, Idrættens 
Medieudvalg og 
TD markedsføring 

 
1.8.2003 

 
1.11.2009 

 
Sponsor-koncepter + 
sponsor-søgning. 
 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder.  

 
DIF og TD 
markedsføring 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

15.000
 
Udvikling af events til 
DM og Grand Prix 
stævner. 
 

 
Informations/ markedsf.-
medarbejder, 
styringsgruppen 

  
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

15.000
 
Events ved Grandprix 
Stævner med 
international deltagelse. 
 

 
Informations- / 
markedsf,-medarbejder, 
styringsgruppen,  
Sportschef, Formand 
DB. 
 

  
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

15.000
 
Events ved FILA 
stævne – kvalifikation 
til OL 2008. 

 
Informations- / 
markedsførings-
medarbejder, 
styringsgruppen, 
sportschef, Formand DB.  

  
1.1.2008 

 
1.6.2008. 

20.000
 
Events ved VM 2009. 
 

 
Informations- / 
markedsførings-
medarbejder, 
styringsgruppen, 
sportschef, DB 
bestyrelse. 
 

 
Idrætsfonden 
Danmark, Herning 
kommune, Fila, 
DIF og TD 
markedsføring.  

  

80.000
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
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Delprojekt 2. Elitebryderne i fokus - heltedyrkelse 
 

Udgifter i perioden – delprojekt 2. Elitebryderne i fokus Kr. 
Udvikling af koncepter til ”heltedyrkelse” 10.000
Fremstilling af postkort og plakater 20.000
Profilering på hjemmeside 5.000
I alt 35.000

 

Aktivitet Menneskelige 
ressourcer 

Eksterne 
ressourcer Start Slut Budget 

 
Udvikling af koncepter med 
henblik på ”heltedyrkelse” 
Eliten ud til bredden og 
omvendt. 
Autograf seancer mm. 
 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder, 
styringsgruppen,  
Sportschef,  

 
Henrik Christensen 
– salg og 
marketing CANON

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

10.000
 
Fremstilling af profilkort og 
plakater. 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder, 
styringsgruppen,  
 

 
Henrik Christensen 
– salg og 
marketing CANON

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

15.000
 
Profilering af elitebrydere på 
hjemmesiden. 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder, 
styringsgruppen,  
 

 
Henrik Christensen 
– salg og 
marketing CANON

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

10.000
 
Historier – om 
elitebrydernes ve og vel – 
der tages jævnligt kontakt til 
bryderne for relevante 
historier.  

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder,  
Sportschef, 
Breddekonsulent. 

 
Elitebryderne selv 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
Delprojekt 3. Klubberne i fokus 
 

Udgifter i perioden – delprojekt 3. klubberne i fokus Kr. 
Klubudvikling, DIF projekter ”et godt idrætsmijø for børn”, ”er din klub i form ” mfl. 20.000
Instruktørkorps - træneruddannelse 25.000
Lederseminar 100.000
Støtte til oprettelse af hjemmeside, pr. materiale og kontakt til lokale medier 20.000
I alt 165.000

 
 

Aktivitet Menneskelige 
ressourcer 

Eksterne 
ressourcer Start Slut Budget 

 
Klubudvikling: 
Flere klubber i gang med ”et 

 
Udviklingsudvalget og 
breddekonsulenten 

 
DIF 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

25.000
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godt idrætsmiljø for børn” – 
”Er din klub i form” – 
strategikurser. 
Forventer at 3 klubber årligt 
påbegynder organiseret 
klubudvikling. 
 

 

 
Optimerer mulighed for 
træneruddannelse, 
Etablering af Instruktørkorps 
4 årlige kurser med ”leg i 
træningen – 8 årlige kurser i 
teknik og læring. 
4 årlige sammenkomster for 
trænere på elite niveau. 
 

 
Udviklingsudvalget, 
breddekonsulenten og 
sportschefen. 

 
DIF og Frank L. 
Jensen 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

30.000
 
2 årlige lederseminar – Hvert 
seminar indeholder 
uddannelse for trænere, 
dommere og listefører. 
 

 
Udviklingsudvalget og 
breddekonsulenten 
  

 
Relevant 
Foredrag –og 
indlæg udefra. 
Coach 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

100.000
 
Støtte med henblik på 
hjemmeside, pr. materiale og 
kontakt til den lokale presse.  
 

 
Informations/ 
markedsførings-
medarbejder,  Breddekonsulent 
 

  
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

10.000
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
Delprojekt 4. Skolerne i fokus 

 
Udgifter i perioden – delprojekt 4. Skolerne i fokus Kr. 
Kurser for lærer og pædagoger 10.000
Brydning ude i skolerne 25.000
Skolebrydeturneringer 25.000
Byens stærkeste SFO 15.000
Ialt 75.000

 
 

Aktivitet Menneskelige 
ressourcer 

Eksterne 
ressourcer Start Slut Budget 

 
Kurser for lærer og 
pædagoger under temaet 
brydning – lege og slåskultur - 
en del af forløbet med 20 
skoler. 
 

 
Breddekonsulenten 
og klubberne. 
 

 
DIF og Dansk 
Skoleidræt. 

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

10.000
 
Brydning ude i skolerne – der 
laves kontrakt om forløb med 
20 skoler på landsplan. 
 

 
Breddekonsulenten 
og klubberne. 

 
DIF og Dansk 
Skoleidræt.  

 
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

25..000
     25.000
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Skolebrydedage (turnering i 
klubberne) – en del af 
kontakten med 20 skoler. 
 

Breddekonsulent og 
Klubberne. 

DIF og Dansk 
Skoleidræt. 

1.8.2007 1.11.2009. 

 
Byens stærkeste SFO – der 
arrangeres 8 turneringer på 
landsplan. 
 

 
Breddekonsulenten 
og klubberne. 
 

  
1.8.2007 

 
1.11.2009. 

15.000

  
 

Afsluttende bemærkninger 
 
Som nævnt er brydesporten i Danmark inde i en positiv udvikling både på elitesiden 
og på breddesiden. 
De sidste år er vi blevet mere åbne og udadvendte med vores sport, både på 
forbundsplan og ude i klubberne. Strukturerne i det organisatoriske er ændret. Der 
er mindre topstyring, flere demokratiske enheder.   
 
Brydesporten har ændret sig en del de sidste år for at gør sig bedre på tv og for at 
blive mere publikumsvenlig.  
Den respons vi får fra omverdenen har givet os klarhed og tro på at vi har noget 
unikt at byde på, som bør komme lange flere mennesker til gode. 
 
Og holdningen blandt trænere og ledere er ændret, de er ikke tilfredse med at stå i 
skyggen. Man vil gerne høste mere udbytte af det arbejde man går og laver.  
Vi er klar over, at der skal hårdt arbejde til. Der er stor konkurrence. Vi er jo ikke de 
eneste der vil være nummer et. 
 
Der er grænser for hvor langt vi kommer ad frivillighedens vej, der skal findes en 
belønningsbalance, hvor alle er glade. Dog er der i brydesporten en unik tradition 
for frivillighed. Et mindre forbund som vores er meget familiær, man hjælper 
hinanden. 
Vi vil være meget opmærksomme på klubberne i perioden, så de føler og mærker at 
det også er deres projekt. Det handler om både at være på’ både nationalt og lokalt.  

 

 
Samarbejdspartnere: 

 
DIF, Idrættens medieudvalg, Idrætsfonden Danmark , DIF og Team Danmarks 
markedsføringsafdeling,  Dansk Skoleidræt, Henrik Christensen salg og marketing Canon 
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Styregruppen - Brydesporten i fokus 2007-2009: 
 
 

Navn Tlf. Mobil E-Mail 
 
Knud G. Knudsen,  
Formand for 
Udviklingsudvalget og 
medlem af bestyrelsen. 

 

 
75 62 63 23  

23 68 00 96
 
knud-g@knudsen.mail.dk 

 
Bjarne S. Thomsen,  
Medlem af 
udviklingsudvalget og 
suppleant i bestyrelsen. 

 

 
75 53 93 37  

24 40 88 35
 
bst@kifbrydning.dk 

 
Morten Hansen,  
Medlem af 
udviklingsudvalget og 
Næstformand i bestyrelsen. 
 

 
54 85 52 49 

 
20 16 67 47 

 
moha@nyk-f-kom.dk 

 
Palle Nielsen, 
Breddekonsulent. 
 

 
43 26 21 77
  

  
breddekonsulent@compaqnet.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

Danmarks Brydeforbund 
Sekretariat 

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 
20 

2605 BrøndbyTlf. 43 26 21 75 
Fax 43 26 21 76 

sekretariatet@brydning.dk 


