
Min Rapport for 2021 og foreløbig for 2022. 

 

World Armwrestling Federation og European Armwrestling Federation skal samlet ha 600 euros om året fra 

Armbrydning Danmark og disse penge skal ABD altså ud og få ind et eller andet sted fra om det bliver fra 

klubberne eller en sponsor. Denne udgift er en stor post vi sammen skal finde løsning på. Det er grundet 

WAF som er indlemmet i mange store forbund og arbejder på at komme ind under IOC at Danmarks Bryde 

forbund har taget os ind som underafd i deres forbund. 

Jeg fornemmer desværre en stor modvilje fra Danmarks Bryde forbund DBF mod at hjælpe os med at 

udvikle sporten, og pt er det eneste vi får ud af dette er at vi samarbejder med Antidoping Danmark. 

 

Klubberne under ABD er nøglen til at vokse og mener alle klubberne skal samarbejde på at udvikle sporten 

såsom at afholde stævner hvis dette lader sig gøre ang økonomi og villige mennesker der kan og vil 

arrangere dette. Jeg mener som en der selv træner armbrydning at her til sommer burde klubberne 

kontakte deres lokale byråd eller hvis der er sommerfest at kunne komme og vise sporten frem får på den 

måde at få flere ind i sporten.  Jeg har stået MEGET alene med alle opgaverne syntes jeg så jeg syntes der 

skal oprettes en post / opgave til hvert bestyrelsesmedlem så flere hjerner arbejder om hvordan vi samlet 

får mere succes og fremgang. Der er mulighed for at klubberne / minus Roskilde AK kan blive medlem 

under DGI og dermed få et CFR nummer hurtigt og dermed kunne søge DGI puljer til at kunne vokse og 

afholde større arrangementer og tiltrække flere i sporten. 

 

Forslag er stillet fra Roskilde AK 

Forslag til Rep-møde:  
( forbehold for almen uvidenhed hvis dette allerede findes og jeg blot ikke kan se 
det på hjemmesiden).  
 

1. Tilføje et punkt i ABDs paragraf 3 – formål:  
“ABD sikre afholdelse af  årligt DM samt min. 1 Open stævne”  
Stævnerne ligger i fastlagt regi mht datoer og ABD har udarbejdet en  
Stævneplan mht forbundets ansvar og opgaver samt afholdende klubs 
ansvar og opgaver.” 
 
Argument – Det er væsentligt for medlemmernes motivation at have mål 
med træningen i form af stævner. Stævner giver samtidig mulighed for at 
atleter mødes på tværs i klubberne og styrker forbundets sportslige 
fællesskab.  
 
 
 



2. Vedtægtsændring paragraf 7 –  
“at der kan deltage 2 personer fra hver klub m 2 stemmer til 
Det årlige Rep-møde”.  
 
Argument er  – Klubbernes repræsentanter bør som udgangspunkt altid  
Overstige bestyrelsens antal medlemmer af respekt for de demokratiske 
principper.  
Tilstedeværelse af flere medlemmer fra klubberne giver større engagement 
fra klubbernes medlemmer, større rekrutterings muligheder til bestyrelsen 
og øvrige udvalg.  
 
 
Mvh Pia Skovborg  
  Roskilde AK armwrestling (Roskilde Atlet klub  )  

 

 

Jeg har desuden af egen lomme måtte betale for at have domænet Armbrydning.dk og hosting og udvikling 

af hjemmesiden. Jeg er i gang med at få lavet et menupunkt der hedder Tilmelding hvor hver klubs stævne / 

konkurrencer kommer til at fremgå på og hvor man kan tilmelde sig indtil videre har dette kostet 600 kr og 

kommer nok til at koste 8x12 dollars for et en systemudvikler i østen laver dette og andre ting på 

Armbrydning.dk så det bliver mere lækkert og mere professionelt at se på når folk klikker ind på siden. Hvis 

nogen kender en der vil hjælpe gratis med at holde Armbrydning.dk i gang og kender systemet Wordpress 

vil vi tage imod dette med kyshånd så vi altid er up front med IT. 

 

Budget for Armbrydning Danmark får 2022  

600 euro til WAF/ EAF 

600 kr til dansk IT udvikler / hjælper 

8x12 dollars til at udvikle Armbrydning.dk 

 

 

Dette er hvad jeg gerne ser der kommer ansvars område for medlemmer af bestyrelsen. 

Søge sponsorater 

Opsøge events hvor vi kan komme og vise sporten frem  

Finde samarbejdspartnere  / Lys og Lyd  til afholdelse af stævner mm. 

 



Dette er min beretning for 2021/ 2022 ”indtil videre”  

 

 


