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Referat af 
Repræsentantskabsmøde 
 

Tid: 05-06-2021 kl. 15:00. 

Referent: Asbjørn Vedsmand Joensen 

0. Info 
  

 

1. Valg af dirigent 
Palle Nielsen, formand Repræsentantskabet valgte Michael Yde som dirigent. 
Michael Yde, dirigent.  Mødet er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. 

Varslingen er offentliggjort rettidigt. 
Beretningen er offentliggjort rettidigt. 

 

2. Kontrol af stemmeberettigede 
Michael Yde, dirigent Stemmeberettigede er optalt: 6 bestyrelsesmedlemmer, 12 klubber. I alt 18 

stemmeberettigede. Godkendt.  
 

3. Valg af 3 stemmetællere 
Michael Yde, dirigent Lukas Højer, BK Thor.  

Peter Rafn, Officials udvalget.  
Gitte Kragh, Aars Brydeklub.  

 

4. Bestyrelsens beretning 
Palle Nielsen, formand Fremlægger bestyrelsens beretning - se årsberetning 
Torben Lindby, 
æresmedlem 

Vil gerne spørge DB (Danmarks Brydeforbund) om hvorfor de ikke tilbyder 
en træneruddannelse. Vi kan nemt blive enige om at ingen gode trænere 
medfører en tilstand med ingen gode brydere, og ingen trænere 
overhovedet, ingen brydere overhovedet. Derfor jeg tog BRAT bogen med 
op. Der står bl.a. under formål: træneruddannelse får øget prioritet, 
mesterlæren er uundværlig for en brydetræner. I klubberne er det 
klubtræneren, der selv har en forpligtelse til at læse BRAT. DB har overfor 
DIF forpligtet sig til at implementere BRAT gennem træneruddannelse.  

Palle Nielsen, formand Implementering startede, da der blev indført teknikmærker. Klubberne kom 
i gang med at kigge i BRAT, med fokus på at mestre basal motorik og teknik. 
Implementering er lykkedes, de fleste steder, men det er on-going proces. 
Kravet om at skulle have sølvmærke for at komme til DM, gjorde at 
klubberne omstillede deres træning. Ved DM for hold for 10 år siden, blev 
80% af kampene vundet på hovedfaldsgreb og flyvende mare. Ved DM for 
hold 2020, blev kampene i omtrent 80 % af tilfældene vundet på krydstag 
ell. lign. Greb, bagover. 
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Den kritiske masse af trænere har ikke været stor nok til at gennemføre 
træneruddannelse hvert år. Danmarks Brydeforbund vil altid udbyde de 
aktiviteter som der er rimelig efterspørgsel til. Der er kurser til alle niveauer, 
tilrettelagt efter teknikmærkerne. Der er et samarbejde i gang mellem flere 
kampsportsforbund og DIF mhp et trænerkursus til hjælpetræner og nye 
trænere.  
Hvad er ambitionsniveauet hos trænere i DK? Kunne man eks. bruge 
naboklubber, som gymnastik, for at få inspiration. Flere klubber i DK, træner 
dør til dør med judo, karate m.m. Hvad kan man lave sammen? Det er den 
vej man skal gå. Få større ambitioner som træner, og vær kreativ.   

Simon Lui, 
udviklingskonsulent 

Allerede i år 2022, skal de første kommende træneraspiranter afsted på 
Diplomtræneruddannelsen i DIF. Samtidig har AK jyden også været på DIF 
trænerkursus 1. Det har også været praktiseret at afholde trænerkursus, 
samtidigt med der er Udviklingstrup samling.  

Torben Lindby, 
æresmedlem 

Du har ret i at klubtrænerne skal gøre en masse for at indhente viden selv. 
Synes også at DB skal have større ambitioner. Har læst lidt om Jespers 
Trænernetværk. Det er utilstrækkeligt ift. at få en træneruddannelse op at 
stå. Indtil nu har der været indkaldt til trænerkurser, som har været tyndt 
besat. Der må være nogen der gerne vil have det til at fungere. Hvis DB vil 
have en træneruddannelse, skal der mennesker på, som er interesserede i at 
få det til at fungere.  

Palle Nielsen, formand Vi forsøger at bruge ressourcer, der hvor man får mest ud af dem. Vanskeligt 
område. Synes ikke der mangler ambitioner i forbundets bestyrelse. Der 
bliver orienteret i den retning, hvor der er noget at gribe i. Har prøvet 
forskellige tiltag, fyraftenstrænerkursus, trænerkursus ifm. stævner. Ikke 
ambitioner der mangler, den kritiske masse gør det vanskeligt med en 
dissideret uddannelse. Måske skal vi anerkende dette. At vi ikke får vores 
egen uddannelse. Vi kommer til at kæmpe overfor noget som er umuligt. 
Det er ikke en falliterklæring, men vi skal være gode til at kigge andre veje, 
specielt på hjælpetrænerniveau. Tror ikke på DB med egen uddannelse. 
Synes ikke vi skal bruge energi på det længere. Vi skal samarbejde med 
andre forbund og DIF ifht. kurser. Nuværende trænere skal bruge 
udviklingstruppen og det kommende netværk, og kigge hvad ”naboerne” 
gør.  

Torben Lindby, 
æresmedlem 

Det er på grænsen til en falliterklæring. Hvad siger Team Danmark til det? 
De har støttet det arbejdet med BRAT, med det formål, Palle selv har 
formuleret. Man er nødt til at spore sig ind på hvad behovet er, hvor mange, 
eller få, der er. Synes det er trist, hvis vi skal gå herfra med beskeden om at 
det er for svært. 
Hvad siger i ude i klubberne?  
 

Palle Nielsen, formand Vi lytter gerne til jeres/klubbernes ambitioner. Synes ikke det er en 
falliterklæring, kun hvis man ikke tilbyder andet. Det giver god mening at 
være særlig opmærksom på hvordan man bruger ressourcer. Jeg synes vi 
skal acceptere det. Vi står bedre end nogensinde ift. samarbejde med de 
andre kampsportsforbund. Der er gode chancer for at lave noget sammen 
med andre. Team Danmark ånder os ikke i nakken og vi får ikke frataget 
støtte. Team Danmark er mest interesseret i at landstræner Szymon Kogut 
er opdateret, at flere tager diplomtræner uddannelsen. 
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Leif Poulsen, AK Jyden.  Jo, vi mangler en træner uddannelse, men det er vi selv herre over. Vores 
klub havde 4 unge mennesker på DIF træner 1 kurset. De kommende 
trænere, hjælpetrænere, skal måske prøve at gå sammen med klubber for at 
få erfaring.  

Flemming Nielsen, Heros.  Er glad for at høre at der er fokus på træner uddannelse ift. 
Udviklingstruppen. Jeg har tidligere været på træneruddannelse 1+2 i 
Danmark. Kursus nummer 3 var i Sverige, men det erindrede jeg ikke at have 
hørt blive til noget. Hvis man kigger tilbage på hvor mange trænerkurser der 
er blevet aflyst, er det mange. Det er os selv der ikke melder os til. 
Brydesporten har ændret sig og de gamle trænere skal også afsted på 
trænerkursus. 

 Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet.  
 

5. Udvalgenes beretninger - Eliteudvalget 
Palle Nielsen, formand Fremlægger eliteudvalgets beretning - se årsberetning 
 Ingen kommentarer eller indvendinger. 
 Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet. 

 

Udvalgenes beretninger - Official udvalget 
Peter Rafn, 
officialudvalget 

Fremlægger O-udvalgets beretning - se årsberetning 
 
Officials udvalget har kørt lidt på lavt plus efter Thomas gik bort. De fire 
resterende internationale dommere kører videre med at uddanne nye 
dommere. Der har været tilgang af én dommer sidste år og frafald af én 
dommer. 

 Ingen kommentarer eller indvendinger. 
 Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet. 

 

Udvalgenes beretninger - Amatør & Ordens udvalget 
 Ingen sager 
 Ingen kommentarer eller indvendinger. 
 Beretningen blev godkendt af repræsentantskabet. 

 

Udvalgenes beretninger - Udviklingskonsulentens beretning (kun hvis der er spørgsmål) 
 Ingen kommentarer eller indvendinger. 

 

Repræsentantskabsmødet blev afbrudt traditionen tro, for at uddele priserne til årets klub samt årets leder. 

Priserne for årets brydere 2020 blev ikke uddelt grundt det lave antal stævner sidste år.  

Som årets leder kåredes: Michael Yde, Danmarks Brydeforbund.  

Som årets ungdomsklub kåredes: Herning Brydeklub. 
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6. Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse 
Bo Lorenzen, kasserer Årsregnskabet blev præsenteret for Repræsentantskabet. 

Der bemærkedes at der gennemgående har været få aktiviteter i 2020 pga. 
Corona pandemien. Der har været foretaget udstyrsindkøb til eliten. Vi kom 
ud af 2020 med et overskud på DKK 611.000. 

 Ingen indvendinger og kommentarer.  
 Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet. 

 

7. Gennemgang af hovedlinjer for DB’s virke i fremtiden 
Palle Nielsen, formand En del af fremtidens virke, er I blevet præsenteret for ved dagens 

Ideseminar. Ift. trænerkurser har vi noget at tilbyde, bl.a. kurser som 
relaterer til de forskellige teknikmærker.  
Nogle trænere har været med i Kasakhstan og Ungarn, 3 af dem skal videre 
på DIF diplomuddannelsen. Hertil skal yderligere én træner starte på 
uddannelsen. De danske trænere står stærkere fagligt end nogensinde før. 
Brydere som har været en del af landsholdstrupperne, hæver ligeledes 
niveauet i flere klubber når de bliver trænere. 
Ift. medlemshåndtering, så kan man traditionelt træne gratis i en klub i en 
måned og så tegne kontingent for ½-1 år. BK Thor eksperimenterer med 
månedligt kontingent. I Horsens tilbyder man familiemedlemsskab.  
Klubmedlemskabet bør debatteres i klubberne. Ligeledes bør træningstider, 
lukketider, sommerferie mm. overvejes løbende. Det er ideelt at man altid 
kan komme ind og træne i ens brydeklub. Smidigere medlemskaber, og 
mere åbentid i klubben, nye holdformer med fx funktionel træning. Lad det 
være mere åbent og mindre traditionsbundet. ”Læg nøglen under måtten” 
så medlemmerne altid kan komme ind og træne. Kast bolden op i klubbens 
Facebookgruppe. 

Asbjørn Joensen, Air.  Hvorfor mere smidige medlemskaber?  
Palle Nielsen, Formand Vi skal være bedre til at revurdere og reflektere over praksis ude i 

klubberne. Der skal være mere smidighed overfor medlemmerne når det er 
muligt. Der er ingen grund til at betale for et helt/et halvt år ad gangen. Folk 
skal nemt kunne komme ind og træne med.  

John Højgaard, BK Thor Månedsvis betaling er introduceret andre steder, flere år tilbage. Det bliver 
mere overskueligt for folk, til trods for at brydning i forvejen er en billig 
sport. Vi har sløjfet ’første måned er gratis’, da alle har råd til at give 60 kr. 
Administrationsmæssigt er det ikke noget vi mærker når vi bruger 
klubmodul. 

Henrik Clausen, KIF Vil gerne anfægte at sammenligne med eks. Fitness World, da vi er 
idrætsforeninger.  

Palle Nielsen, Formand Det handler ikke om at sammenligne, men om at lade sig inspirere. Det 
handler om at gøre det nemt og attraktivt for begge parter.  

 

8. Gennemgang af budgettet for det kommende år 
Bo Lorenzen, kasserer Budgettet blev præsenteret for Repræsentantskabet. 
 Ingen indvendinger og kommentarer. 
 Regnskabet blev godkendt af repræsentantskabet. 
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Fastsættelse af klubbernes kontingent til DB 
Michael Yde, dirigent Nuværende: 5000kr.  
 Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.  
Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaberne 
Michael Yde, dirigent For nuværende opkræves der: 

• DM senior 250kr.  
• Andre individuelle DM 200kr. 
• Hold DM 1000kr pr. hold. 

 Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer. 
Fastsættelse af pris for startlicenser 
Michael Yde, dirigent For nuværende opkræves der: 

• Drenge 100 kr. 
• Ungdom 200 kr.  
• Junior 250 kr. 
• Senior 300 kr. 
• Pige-Kvinde/puslinge 50 kr.  
• Nybegynder 1 kr. 

 Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer. 
 

9. Behandling af indkomne forslag 
Michael Yde, dirigent Der er ingen indkomne forslag.  

 

10. Valg til bestyrelse og udvalg 
Michael Yde, dirigent Følgende poster er på valg i år: 

• Formand Palle Nielsen - villig til genvalg – modtog genvalg.  
• B-medlem Charlotte Jensen - villig til genvalg – modtog genvalg. 
• B-medlem Sonja Ekstrøm – udtræder af bestyrelsen – valg for 1 år – 

Bestyrelsen foreslår Luca Holt. Luca Holt blev valgt for 1 år. 
• B-medlem Henrik Stuhr - villig til genvalg – modtog genvalg. 
• AO-udvalg Henning Thomsen - villig til genvalg – modtog genvalg. 
• Suppleant til AO-udvalg Flemming Nielsen - villig til genvalg – 

modtog genvalg. 
• Stats autoriseret revisor Ernest og Young – blev valgt.  

 

11. Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde 
Michael Yde, dirigent Bestyrelsen foreslår Odense som sted for næste ordinære 

repræsentantskabsmøde. 
 Godkendt, ingen indvendinger eller kommentarer.  

 

12. Eventuelt 
 Intet. 
 Mødet afsluttedes med 3 gange stående hurra. 
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