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Værtsklub: Herning Brydeklub 

 
Tid og sted  Den 16. april 2011. Sportscenter Herning, Holing Knuden 3, 7400 Herning 

 

Tilmelding Skal ske i Excel skema med Navn, Alder, aktuel vægt og level på hver tilmeldte 

bryder  

  Der vil være åben for tilmeldinger på nettet 14. marts  http://kredsturnering.nihdata.dk 

 
o level 1: Ingen eller lidt stævne erfaring, ikke vant med greb  
o level 2: Erfaring og nogen succes kredsturneringen, blevet bedre til greb 

o Brydere der er blevet suverænt nr. 1 i level 1.  
o level 3: Erfaring og succes med flere kredsturneringer. Kommer ofte til greb 

o Brydere der er blevet suverænt nr. 1 i level 2 
o brydere i overgangsfasen mellem kredsturneringen og cup stævner 
o brydere der generelt ikke begår sig ved cup stævner og mesterskaber  

 
SE REGULATIV 

 

  Tilmelding kan undtagelsesvis også mailes til Hanne Thomsen 

  hato@kolding.dk eller på tlf.24408835 senest den 12 april. 2011 

 

Afbud: Skal ske til Hanne Thomsen hato@kolding.dk eller på tlf.24408835. Her kan afbud 

meldes helt indtil stævnestart 

 

Aldersgrupper: Puslinge, drenge, ungdom, Junior og piger 

 

Vægtklasser: 16/18 – 20 – 22- 24 – 26 – 29 – 32 – 35 – 38 – 42 – 47 – 53 – 59 – 66 – 73 – 85 og 

100+ 

 

Kamp tid:   Brydekampene er på to perioder af to minutter, pointene tages med, se regulativ 

   

Startpenge:  Kr.50,- pr. indvejet bryder. 

 
Dommergebyr:  Kr. 300,- pr. stævne, op til tre brydere ingen gebyr  

 

 

Checkin: kl. 10.00 (registrering / opdatering og betaling hos koordinator, derefter medicinsk 

kontrol) 

 

Dommer/ledermøde kl. 10.30 

 

Stævnestart:  kl. 11.00 

 

Præmier:  Til hvert stævne uddeles der medaljer til 1., 2., og 3. plads i hver gruppe 

  Der uddeles pokal til bedste bryder i hver level.  

  Bedste bryder i hvert level, er den der har scoret flest point. 

 

   

Listefører: Udpeges til at stå for matchning af bryderne i forskellige grupper, se regulativ 

 

Dommerer:  Hver klub skal stille med mindst en dommer eller dommerkandidat. Dommer  

  koordinator fordeler dommerne til forskellige levels  

 .  

 

Koordinator:  Hanne Thomsen 24408835 
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