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Brydning bryder grænser, mere end bare en sport                                          

 
Viby J, den 22.2.13 
 
Kære bryde venner 
 
Det har været nogle turbulente dage, siden nyheden fra IOC’s eksekutive komite, om at anbefale at brydesporten, 
tages af OL programmet fra og med 2020.  
En nyhed der fyldte mere i medierne end matchfixning og doping. En nyhed der har skabt reaktioner fra menig 
mand og kvinde uden særlig interesse for brydesporten, til allerhøjeste politiske niveau.  
Danmarks Brydeforbund følger de andre FILA medlemslande trop og skriver til vores IOC medlem, til IOC, og til DIF. 
Vi skriver ligeledes til FILA, dels med info om hvor meget nyheden fylder i en lille brydenation som Danmark, og 
dels med opbakning til den strategi, der måtte være brug for. 
Stor tak til alle derude for at tage del i debatten, for at tilkendegive jeres holdning.  
De næste fem måneder, er nogle af de vigtigste i brydehistorien i nyere tid. Vi har en enestående chance, for at 
fortælle vores historie og vores værdier. Også til at foretage nødvendige ændringer. Ingen tvivl om at der er plads 
til forbedringer. 
Der er allerede sket noget på den politiske scene, med udskiftning af FILA President, Mr. Raphael Martinetti, og 
andre FILA bureau medlemmer. Vi ønsker den nye FILA President Mr. Nenad Lalovic velkommen og god vind med 
arbejdet. 
 
Næste R-møde 

 
Vi prøver i år at afholde r-mødet om lørdagen, sammen med Ide-seminaret. Årets r-møde bliver lørdag den 1. juni. 
Kl. 15.00. 
 
Ide-seminaret  
 
Vi forventer til seminaret at have vores ATK bog færdig. Ide-seminaret bliver præget af ATK oplæg, med 
udgangspunkt i bogen.  
 
Træner uddannelse steg 1 og 2 

 
Det er annonceret, men husk nu alligevel at få sat kryds i kalenderen den 27. og 28. april. Det foregår i Odense 
 
Bryderegler på fem minutter 

 
Vi får skudt i skoen at en brydekamp kan være svær at forstå. Men hvis man er interesseret, er det nu ikke 
raketvidenskab, det er dog lykkedes for de fleste af os at fatte sporten☺. Det kan selvfølgelig lade sig gøre, hvis 
man selv gør noget for det. Og nu kan der på hjemmesiden under fanen ”Brydningens ABC” hentes nogle sider med 
påstanden, ”bryderegler på fem minutter”. Det klinger bedre end ”bryderegler for dummies”, som godt kan tydes 
nedværdigende. Det kan downloades og deles ud til stævner og mesterskaber.  



Tag evt. siderne til et kopicenter og få dem til at lave en A-5 folder ud af siderne. 
 
Ændring i DB’s bestyrelse 

 
Kim Tønder er trådt ud af bestyrelsen pr. 11.2.2013. Begrundelsen er manglende interesse. Suppleant, Henrik Stuhr 
træder ind i bestyrelsen. 
 
 

På bestyrelsens vegne 

 

Alt godt derude 

 

Med venlig hilsen 

Palle Nielsen, formand DB 

 
 


