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Vi har gennem de sidste par år fokuseret målrettet på flere indsatsområder. Den seneste sæson var ingen 
undtagelse og med fare for at gentage mig selv, følger her en kort status på hovedaktiviteterne. 

• Skolesamarbejdet er fin-tunet, og vi har godt fat i både skoler og kommunens forvaltninger indenfor 
skole og idræt 

• Relationer: Vi har altid haft fokus på at pleje vores relationer med vore samarbejdspartnere i DB, KIF, 
Kolding Kommune osv.  
I 2019 fik vi endnu en god relation til Danmarks Brydeforbund, idet Jesper blev valgt ind i DB’s bestyrelse. 

Desuden skal nævnes at Tom Møller modtog hæder, både som årets ledertalent ved Hovedforeningen og 
ved fritidsfesten som årets idrætsleder. 

• Trænerstaben er fortsat stabil. Desværre måtte Dima grundet nye arbejdsforhold træde ud af den faste 
trænerstab, men er heldigvis stadig med på sidelinjen 

• KoldingCup: Stævnet fulgte vores efterhånden gennemarbejdede koncept med unikke oplevelser i form 
af et MegaEvent og stort brydestævne med deltagere fra mange nationer.  
Dette sammenholdt med nye tiltag, som f.eks. et parallelt begynderstævne og forplejning på 
overnatningsstedet, betød at vi sidste år slog deltagerrekord i stævnets 20-årige historie med hele 280 
deltagere. 

• Økonomisk er vi igen i år godt med, og har udover den normale drift lykkedes med at skaffe midler til 
indkøb af brydemadrasser.  
- En mobil madras til skolearbejdet 
- en 12x12 til udskiftning af lærred i klubben samt til brug ved KoldingCup 

  

http://www.kifbrydning.dk/
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Fremtiden: Vi er allerede godt i gang med endnu en spændende sæson, hvor bestyrelsen udover den 
daglige drift, fortsat har fokus på ovenstående hovedpunkter. 

• Skolebrydning vil i højere grad foregå i klubben, da både satellitklubber og Tom har fået faste 
træningstider hver torsdag 

• Trænerstaben søges fortsat udvidet med nye træneraspiranter, samtidig med at vore trænere 
efteruddannes efter en individuel plan tilpasset den enkeltes ønsker. 

• KoldingCup 2020 er allerede langt i planlægningen, og jeg kan afsløre, at der er planlagt et helt 
unikt indslag ved næste års KoldingCup. 

• Derudover vil der i 2019/2020 være fokus på  
- Udarbejdelse af en ny og opdateret strategi med tilhørende handlingsplan. 
- Opdatere markedsføring og den interne kommunikation ved en ny hjemmeside, som allerede er 
online 
- Udbygge det sociale liv i klubben 

Bag vores mange aktiviteter står en altid velvillig stab af frivillige, der er helt afgørende for klubbens drift.  
Der skal derfor lyde en stor tak til forældre, ledere og venner af klubben, som gør det muligt, at vi kan holde 
et eksemplarisk stort aktivitetsniveau.  

 

 

På bestyrelsens vegne 

Niels Hansen 
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