
§ 1. Navn og hjemsted

Forbundets navn er “Armbrydning Danmark" (ABD), stiftet 10. december 2018.

ABD's hjemsted er forbundets sekretariatsadresse. 

§ 2. Medlemskab af andre organisationer mv.

1) ABD er medlem af:

a) Danmarks Idrætsforbund (DIF), direkte eller som associeret Danmarks Brydeforbund.

b) World Armwrestling Federation (WAF)

2) ABD og de dermed tilsluttede klubber er underlagt disse organisationers love og bestemmelser

§ 3. Formål

ABD's formål er: 

1. At fremme armbrydningen i Danmark.

3. At repræsentere dansk armbrydning i alle internationale anliggender, og så vidt midlerne tillader 
det, deltage i kongresser, OL, VM, EM, NM og andre betydende internationale stævner.

4. At give de aktive mulighed for at opnå idrætslige resultater, der er i overensstemmelse med deres 
ønsker og anlæg.

5. At skabe et attraktivt miljø for forbundets udøvere.

6. At udbrede kendskabet til og udvikle interessen for armbrydning i offentligheden med det formål at 
få flere til at dyrke armbrydning

7. ABD sikrer afholdelse af årligt DM samt min. et Open stævne. Stævnerne ligger i fastlagt regi mht. 
datoer og ABD har udarbejdet en stævneplan mht. forbundets ansvar og opgaver samt afholdelse 
klubs ansvar og opgaver. 

 5. 

§ 5. Forpligtelser

Klubberne er forpligtet til: 

1. At underkaste sig ABD's, DIF's og WAF´s  love, bestemmelser og beslutninger.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem DIF's og internationale forbunds love m.v. er det DIF's, der 
gælder. Et eksemplar af ABD's love og regulativer skal altid forefindes i klublokalerne eller på 
klubbernes hjemmeside og være let tilgængelige for medlemmerne.

Nye klubber som skal optages i ABD skal have vedtægter som er forenelige med ABDs værdier.

2.    At samle danske armbrydeorganisationer og –klubber som deler ABD/ WAFs værdier2.    At samle danske armbrydeorganisationer og klubber som deler WAF/ ABD værdier.

§ 4. Medlemmer af ABD

Som medlem af ABD optages danske klubber der dyrker armbrydning, 

Klubberne betaler kontingent til ABD. Kontingentet fastsættes på det årlige 

repræsentantskabsmøde. Nye klubber kan optages ved indsendelse af ansøgning og klubbens love i 

til ABD. 



2. At yde ABD fornøden bistand til gennemførelse af forbundets opgaver.

3. Hvert år inden den til enhver tid fastsatte dato af Danmarks Idræts Forbund, at udfylde og indsende

"skema til medlems-registrering" til Danmarks Idræts Forbund

4. Klubber der ikke har ladet sig registrere hos Danmarks Idræts Forbund inden den til enhver tid

fastsatte dato af Danmarks Idræts Forbund, kan fra samme dato blive udelukket fra alle aktiviteter.

Det være sig deltagelse i stævner, kurser, møder m.m. Det vil først være muligt igen at deltage i

aktiviteter, når forholdet er bragt i orden

5. Hvert år snarest efter anmodning at sende ABD’s bestyrelse en foreløbig terminsliste for

kommende stævner

6. Klubber, der ikke kan dokumentere, at kontingentet er betalt, har ikke stemmeret til

Repræsentantskabs-møde

§ 6. ABD's organer

Armbrydning Danmarks opgaver varetages af: 

1. Repræsentantskabet (§ 7)

2. Bestyrelsen (§ 11)

3. De af bestyrelsen nedsatte udvalg (§ 13).

§ 7 Repræsentantskabet

1. Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed

2. Repræsentantskabet består af

a) ABD's bestyrelse: 5 repræsentanter

b) Klubberne: 2 repræsentant fra hver

c) Det er ikke muligt at repræsentere både punkt a) og b)

d) Individuelle medlemmer: dog max 10% af det samlede antal stemmeberettigede. Disse vælges 
blandt gruppen af individuelle medlemmer ved urafstemning.

Klubber, der ikke rettidigt har indsendt det i § 5 stk. 3 omtalte "skema til medlemsregistrering" til 
DIF for det pågældende år, har ikke stemmeret.

3. Følgende kan uden stemmeret overvære repræsentantskabsmødet og deltage i forhandlingerne: 
ABD's æresmedlemmer, suppleanten til ABD's bestyrelse og udvalgsmedlemmer, 
bestyrelsesmedlemmer, der er fratrådt siden sidste repræsentantskabsmøde, ABD's sekretær, 
redaktør, landstrænere samt PR-medarbejdere

4. Andre end de nævnte kan kun overvære repræsentantskabsmødet med repræsentantskabets 
godkendelse

5. Klubrepræsentanter betaler selv deres rejse- og øvrige udgifter i forbindelse med ABD's 
repræsentantskabsmøde.

6. Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i tiden 1. april til 31. maj og skal indvarsles senest 3 
uger før afholdelse

7. Forslag, der ønskes behandlet, skal være ABD i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse

8. Dagsorden, beretninger fra bestyrelse og udvalg, det reviderede regnskab og budget for det 
kommende år samt forslag skal være repræsentanterne i hænde senest 7 dage før 
repræsentantskabsmødet



9. Repræsentantskabsmødet er uden hensyn til de mødtes antal beslutningsdygtigt, når det er

indvarslet på lovlig måde.

10. På repræsentantskabsmødet er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kræves ved lovændring 2/3

af de tilstedeværende repræsentanters stemmer

11. Hver repræsentant har én stemme, og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Meddelelse

om, hvem der møder, skal være ABD i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødet. Et

medlem, der er forhindret i at deltage, kan repræsenteres ved en stedfortræder valgt af

vedkommendes klub. Den pågældende må forevise fuldmagt samt dokumentere medlemskab af

den klub, vedkommende repræsenterer. Efter at et repræsentantskabsmøde er begyndt, kan der

ikke ske udskiftning af en repræsentant

12. På forlangende skal afstemningen foregå skriftligt

13. Der tages referat af repræsentantskabsmødets forhandlinger, og referatet underskrives af

dirigenten

§ 8. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Kontrol af stemmeberettigede

4) Valg af 3 stemmetællere

5) Bestyrelsens beretning

6) Udvalgenes beretninger

7) Gennemgang af hovedlinjer for ABD's virke i fremtiden

8) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

9) Gennemgang af budgettet for det kommende år, herunder:

10) a) Fastsættelse af klubbernes kontingent til ABD

b) Fastsættelse af startpenge for deltagelse i mesterskaber

c) Fastsættelse af pris for startlicenser

d) Behandling af indkomne forslag

11) Valg til bestyrelsen:

På ulige år vælges for 2 år:

- Formand

- 1 bestyrelsesmedlem

På lige år vælges for 2 år:

- Næstformand

- Kasserer

- 1 bestyrelsesmedlem

Der vælges 1 suppleanter til bestyrelsen for 1 år 

Der vælges en revisor for 1 år 

12) Valg til udvalg:

På lige år vælges for 2 år:

- Formand for appeludvalget

- Suppleant til appeludvalget

På ulige år vælges



- Udvalgsmedlem til appeludvalget

- Udvalgsmedlem til appeludvalget

13) Fastsættelse af sted for næste ordinære repræsentantskabsmøde.

14) Eventuelt

Ved valg kræves personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn fra opstillede kandidater 

§ 9 Fremsendelse og bearbejdning af forslag til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde

Lovforslag der skal behandles på repræsentantskabsmødet skal fremsendes til ABD’s bestyrelse og være 
denne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse 

Lovforslag, der fremsendes, skal opfylde følgende tre krav: 

a) Nøjagtig angivelse af placering i ABD’s love
b) Præcis formulering af den nye lovtekst

c) Begrundelsen for forslaget

§ 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 

en fjerdedel af klubberne forlanger det, og da med mindst 14 dages varsel samt vedlagt dagsorden. Mødet 

skal afholdes senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget af formanden/sekretariatet 

§ 11. Bestyrelsen

1. ABD's bestyrelse består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og 2 medlemmer.

2. Bestyrelsen samt en suppleant vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formand,

næstformand, kasserer og 2 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvor formanden vælges for sig,

næstformand og kassereren året efter. 1 bestyrelsesmedlem er på valg samme år som formanden,

året efter det øvrige medlem. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Såfremt suppleanten må

indtræde i bestyrelsen, konstituerer denne sig selv indtil førstkommende repræsentantskabsmøde.

3. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af forbundets anliggender inden for de af

repræsentantskabet trufne beslutninger.

4. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsesmøde skal dog afholdes, når 4

bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.

5. Bestyrelsesmøde indkaldes normalt med 10 dages varsel. Ved stemmelighed er formandens

stemme afgørende. På forlangende skal afstemninger foregå skriftligt. Bestyrelsens beslutninger

føres til referat, der skal godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Et

bestyrelsesmedlems stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

7. Bestyrelsen kan ansætte lønnet arbejdskraft samt træffe aftale med en konsulent om varetagelse

af forbundets sponsor-, annonce- og reklame-virksomhed.



8. Bestyrelsen kommunikerer væsentlige beslutninger gennem nyhedsbreve og fremlægger referater 

på hjemmesiden. 

9. Samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost samt være ansat som medarbejder i 

Forbundet.  

 

§ 12. Udelukkelse 

1. ABD’s bestyrelse er berettiget til at tildele klubber eller enkeltpersoner advarsler eller i særlige 
tilfælde at foretage udelukkelse - midlertidig (karantæne) eller for bestandig - såfremt der sker 

overtrædelser af love og regler, eller der udvises usportslig eller usømmelig adfærd. 

2. Til beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. 

3. Den pågældende klub eller person skal - inden bestyrelsen træffer afgørelse om udelukkelse - have 

lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om udelukkelse forelægges det 

førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til afgørelse. Spørgsmål om udelukkelse skal 

optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Den pågældende skal have meddelelse herom 

samtidig med mødets indvarsling eller snarest muligt og have adgang til mødet med ret til at 

forsvare sig. Til repræsentantskabsmødets beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de 

tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor. En klub eller person, der er udelukket ved 

repræsentantskabets beslutning, kan kun optages på ny ved en ny afgørelse truffet af 

repræsentantskabet efter samme regler. 

4. Udelukkelse - midlertidig eller for bestandigt - eller andre forholdsregler kan i stedet for at 

forelægges repræsentantskabet indankes for ABD's amatør- og appeludvalg. 

 

§ 13. Udvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg, der alle arbejder under ansvar over for bestyrelsen. 

Udvalgene kan bestå af 3-5 medlemmer. 

 

Særligt for appeludvalget gælder at mindst 1 af udvalgets medlemmer skal have en juridisk 

uddannelse og bestyrelsens medlemmer kan ikke samtidigt være medlemmer af appeludvalget. 

Udvalget behandler de sager den får forelagt, herunder sager vedr. forbundet love og 

konkurrenceregler. 

 

§ 14. ABD’s drift, økonomi og regnskab 

1. Formanden og bestyrelsen er ansvarlige for, at ABD drives i overensstemmelse med 

formålsparagraffen 

2. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december 

3. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt revisor. Revisoren skal være kritisk. 

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger 

4. Kassereren er ansvarlig for at der udarbejdes kvartårlige oversigter over forbundets økonomiske 

stilling, sammenholdt med det vedtagne budget til forelæggelse for bestyrelsen. Alle væsentlige 

udgifter skal vedtages på et bestyrelsesmøde. 



5. Bestyrelsen sørger for at Danmarks Idræts Forbund kan få alle oplysninger om Forbundets 

økonomiske forhold. Bestyrelsen skal sikre, at Forbundet følger de til enhver tid gældende 

regnskabs- og revisionsinstrukser bestemt af Kulturministeriet. 

 

§ 15. Tegningsregler 

1. Armbrydning Danmark  tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening. 

2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves forudgående vedtagelse på et 

bestyrelsesmøde. 

3. Bestyrelsen kan give fuldmagt til, at en person kan få udstedt et debetkort eller dankort samt at 

regnskabsfunktionen kan få rådighed over ABD’s driftkonto i pengeinstitut til brug ved ind- og 

udbetalinger 

 

§ 16. Turneringer og licens 

Regler for udstedelse af startlicens og turneringsregler udarbejdes i et ”Licens og turneringsregulativ”, som 
besluttes af bestyrelsen 

 

§ 17. Hædersbevisninger 

Æresmedlemmer af ABD udnævnes af bestyrelsen. Til vedtagelse kræves, at mindst 4 af 

bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udnævnelsen. 

 

§ 18. ABD’s opløsning 

Beslutning om ABD's opløsning kan kun foretages på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 4/5 af 

repræsentanterne stemmer for forslaget. 

I tilfælde af ABD's opløsning tilfalder forbundets ejendele DIF med den klausul, at de så vidt muligt skal 

anvendes til fremme af det formål, der var ABD's. 

 

 

Således vedtaget på ABD’s repræsentantskabsmøde, 21. september 2020. 




