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Løbeklubben: 

Vi er stadig så heldige at vi har Lars Mose (den skøre langdistanceløber) til at forsø-

ge at få forældre gruppen i form (vel og mærke ikke kageformen), hvilket han gør 

med stort humør og gåpåmod. Der er plads til alle på dette hold, både tynde og 

trinde kan få glæde af hans varierende træning. Igen i år vil det være Horsens løbet, 

d. 5/6 som er målet. Der er både 5-10 og 21 kilometer ruter, så alle kan være med 

der også. Klubben er meget glade for at Lars har nappet denne tjans. 

Der bliver løbet hver tirsdag kl. 17:15, så mød op med løbeskoende på. 

Træner møde: 

Vi afholdte i januar måned trænermøde, hvor stævnekalenderen blev gennemgået, 

det betyder at på alle de stævner der indtil videre er fundet, er der også styr på 

trænere. Der blev også fremsat ønske om nye Sjippetov, samt bedre musik i salen. 

Begge dele bliver der arbejdet på. Ligeledes blev der ønsket at vi lave en ”make 

over” for klubben fik sat nye bryderbilleder op, mm. Det tager vi op lige så snart det 

er vejr til det. 

Til slut stort tillykke til de 3 Danmarksmestre, Eva, Jeanett, og Christina der d. 6/2 

fik tildelt Horsens Kommunes idrætspris. Og ikke mindst Eva der blev hyldet til 

Sports Award i Forum. 

Christian der til Thor Masters fik en stor-sejr over brydekollegaen, (som siden er 

blevet udtaget til landsholdet, og skal repræsentere Danmark til EM.)  

Resultatmæssigt kan vi vist kun være stolte af BK Hermod. 

d. 7/2-2012 

Hans Gadegaard 

BK Hermod 
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Nyhedsbrevet foråret 2012. 
 
 
 
 
Hej alle brydere, forældre, trænere, løbere og andre der måtte have lidt interes-
se i hvad der foregår i vores lille men meget hyggelige klub.  
Vi har i bestyrelsen været i arbejdstøjet og forsøgt at lave en årsplan for klub-
ben. Denne skal være med til at sørge for at vi lever op til de aftaler vi indgår 
både i forhold til brydere, forældre, og alle andre. 
Det er samtidig et håb at det vil give et indblik i hvad vi går og bruger tiden på. 
Denne årsplan bliver gennemgået til alle bestyrelsesmøder, så vi ikke får situati-
oner, hvor tiden får lov at skride alt for meget. 
 
Et af de første punkter i årsplanen er netop dette nyhedsbrev, og desværre er 
den allerede en uge over deadline   
 
Jeg vil forsøge at komme med lige dele nyheder og information. Så vil i være 
venlige at komme med feedback, meget gerne på mail. Så er der en chance for 
at vi kan forbedre os fremover. 
 
Festudvalget: 
Vi vil vanen tro holde fastelavnsfest i klubben for store og små. Det bliver med 
tøndeslåning, overnatning, film og masser af hygge. Vi har lagt os fast på d. 
24/25 februar og vi regner med at få en fantastisk aften og nat i klubhuset. Der 
vil selvfølgelig være præmie for bedste udklædning så læg en masse fantasi og 
energi i dette, da det netop er det der gør det til en speciel oplevelse. Selvom 
det bliver holdt i klubben, er der stadig en masse der skal laves, og vi forbehol-
der os derfor retten til at aflyse, hvis der ikke melder sig minimum 15 bryder-
børn og nok forældre til at hjælpe.  
I skulle allerede nu have fået en invitation og jeg vil blot opfordre til at i møder 
talstærkt op, så vores poder kan få denne oplevelse med. 
 
Stævnekultur:  
Jeg vil hermed gerne komme med en bøn til alle forældre i klubben. Der har ud-
viklet sig en stemning om at man skal passe noget så forfærdeligt på ikke at 
"knække" de små brydere, ved at de kommer til at møde nogle der er stærkere, 
mere erfarne, eller bare bedre end dem selv. Den holdning suger de små jo til sig 

Nyt info kommer snarrest 
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og det er lige pludselig en forfærdelig oplevelse at tabe en kamp. Det mener 
jeg er en meget uheldig holdning at vise vores brydere. Det skal være SJOVT 
at gå til stævner. Vi har jo et fantastisk sammenhold, stemningen er rigtig 
høj, kammeratskabet bliver styrket, og vi vinder medaljer.  
Brydning er en kampsport. Når man mødes på måtten vil der altid være en 
vinder, og derfor også en taber!  
Det må bare ikke være det vigtigste. Der er ikke en eneste bryder med suc-
ces der ikke har tabt en masse kampe. Det er helt naturligt, det vigtige her 
er jo at lære af de kampe man taber ligesom vi skal lære af de kampe vi vin-
der.  
Der vil sikkert også en gang imellem være nogen der græder efter en tabt 
kamp, og hvad så? Det giver os jo netop en chance for at bevise at vi kan 
trøste og hjælpe hinanden ligesom vi skal fejrer hinandens succes. 
Senest var vi til Kolding cup, hvor vi kunne have haft alle vores puslingebry-
dere med og de ville have haft mulighed for at bryde imod nordmænd, sven-
skere og masser af ligesindede danske brydere, og ja de ville have tabt en 
masse kampe, men de ville med stor sikkerhed have haft en fantastisk dag, 
med en masse nye oplevelser og en følelse af at være en del af det store 
sammenhold. 
 
Der er endnu ikke i den tid jeg har været formand været en eneste skade i 
klubben i forbindelse med kampe. Tror hverken fodbold eller håndbold kan 
sige det samme. 
 
Træner situation. 
På hold 1 og 2 har vi en stor udfordring, da vi mistede Dennis som træner 
lige før jul. Heldigvis trådte Sanne til sammen med Davoud, Christina, og 
Majken som trænere, og de gør det helt og aldeles fantastisk, de har formå-
et at skabe en ramme af tryghed samtidig med at der er plads til udvikling. 
Det gør mig lidt stolt, da vi netop er en klub, hvor der skal være plads til alle, 
både dem med ambitioner, og dem der helst bare vil hygge sig. Men det er 
desværre en stakket frist. Sanne har sagt at hun kun vil/kan være træner til 
sommerferien, Majken har ikke de bedste muligheder, fordi hun jo netop er 
en af vores elitebrydere og derfor skal koncentrere sig om hendes egen træ-
ning. Derfor er det meget vigtigt at vi finder en løsning på dette snart! Vi 
leder med lys og lygte efter en erstatning for Sanne, men det er godt nok 
ikke nemt, da Sanne jo som vi alle ved er helt speciel god til især de nye i 
klubben. Hvis der er nogen iblandt jer der enten kender en eller måske selv 
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Fra Hermod 

 

Hermods projekt ”Horsens Stærkeste SFO” opnåede en støtte på 10.000 kr. fra 

Team vestjyskBank 

Pengene var et overskud fra årets cykeltur Horsens – Paris til Tour de France.  

En stor tak til hele cykelholdet, Team vestjyskBank og Jørn Simmenæs. 

Hermod kommer med på kræmmermarkedet i Horsens de næste 4 år. 

I foråret sendte sportssammenslutningen SfHO arbejdet ved Horsens Heste & 

Kræmmermarked i udbud blandt idrætsklubberne i Horsens Kommune. Vi bød hur-

tigt ind og havde held til blive en af de udtrukne som en af de fire idrætsforeninger, 

der kommer til at lægge kræfter og mandskab til i de næste fire år. I de seneste år 

har klubberne ikke fået under 50.000 kr. pr. år. Sidste år fik hver klub udbetalt ca. 

55.000 kr. 

Vi vil allerede nu begynde at forberede os for at møde så velforberedte og talstærke 

op som muligt. For jo flere der vil give en hånd med, jo lettere og sjovere bliver det 

for os alle. 

Derfor har vi allerede lavet hvervekampagnen ”Hermod Want You”. Den kommer 

til at flyde rundt i klubben, så alle kan få den – og helst skrive sig for en eller flere 

dage. Alt sammen for at vi kan gøre mest muligt for bryderne – og for en god 

oplevelse til dig.  Obs! alle medhjælpere skal være fyldt 18 år. 

Horsens stærkeste SFO   

Projektet ”Horsens stærkeste SFO” har desværre ikke opnået den tiltrækning, som 

vi troede og håbede på. Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 20. januar, og der er 

kun en skole, som har tilmeldt sig skriftligt. Og der er to skoler, som har meddelt 

over telefonen at de vil melde sig på inden fristens udløb. Indtil videre bliver der ca. 

50 børn. Vi ser positivt på det, for så har vi gode muligheder for at styre det og få en 

hel masse erfaringer på denne front. For vi tror på, at dette projekt kan bruges i 

flere år, og kan give en øget tilgang af nye brydere.  

(I skrivende stund er vi oppe på ca. 70 børn) 
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Toksisk shocksyndrom forebygges bedst ved hyppig skift af tamponer, og god hånd-

hygiejne. 

Hudinfektioner kan først og fremmest forebygges ved hjælp af en god hygiejne. I 

nogle tilfælde er dette dog ikke tilstrækkeligt. Man ser ikke sjældent personer, eller 

endda hele familier, hvor alle er bærere af gule stafylokokker. De har problemer med 

gentagne hudinfektioner, selvom hygiejnen i familien er god. 

Kort sagt, hold lige lidt ekstra øje med jeres børn i den næste måned.  Og gå til læ-

gen, hvis i oplever kraftig rødmen, eller ømhed og/eller hævelser 

Forsikring: 

Dansk brydeforbund har gjort os opmærksom på at alle bør kontakte deres forsik-

ringsselskab, og informere om at jeres barn gå til brydning. Grunden er at i visse 

selskaber bliver brydning betragtet som en ”Farlig” sport, og det vil derfor muligvis 

kræve en ændring i Polisen. 

Økonomi 

Regnskab 

Hermods årsregnskab for 2011 er afsluttet men ikke revideret endnu. Vi kom ud 

med en lidt mindre gæld end den, vi havde ved årets start. Ved slutning af 2012 vil 

vi gøre meget for at slutte med et positivt resultat. Nu skal vi blot finde ud af hvor-

dan! Og det vil vi gerne have al mulig input til. 

Indtægter 

Ved starten af 2011 havde vi en tidsbegrænset sponsoraftale med CityBingo. Den 

udløb i april måned. I august opnåede vi at få en løbende sponsoraftale, og så var 

alle glade. Desværre kom CityBingo ind i en økonomisk krise ligesom andre forret-

ningsdrivende, der oplever en vigende omsætning. Det fik den konsekvens, at City-

Bingo måtte afbryde aftalen midlertidig i oktober. Det var en kedelig oplysning, men 

vi accepterede kendsgerningerne og håbede på, at vores accept kunne medvirke til 

at CityBingo kunne overleve krisen. Det er imidlertid aftalt, at en genoptagelse af 

sponsoratet bliver drøftet ved et møde i februar måned. Der er et spinkelt håb for-

ude. En stor tak til CityBingo med et ønske om et godt nyt år. 

 

I sommer modtog vi et flot sponsorat på 5.000 kr. fra en af brydernes forældre – 

Klærkes Entreprenørfor- retning. Det var rigtig flot – og en meget stor tak 
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har lyst til at prøve kræfter med opgaven, så tag fat i mig (Hans) så tager vi 
den derfra. 
I den forbindelse vil det være oplagt at komme med til den træneruddan-
nelse vi selv skal være vært for i april.  Der vil vi blive undervist i forskellige 
teknikker og generelle trænings øvelser. 
 
Stævner (Plan): 
Vi forsøger på at lave en stævneplan for klubben, og har det meste på 
plads, for første halvdel af året, der kan godt komme ændringer, men det 
meste er på plads. 
Vi vil i den forbindelse gerne bede jer sætte X i kalenderen de dage hvor 
jeres børn er på. Vi har noteret hvilke hold det typisk henvender sig til, men 
det er kun vejledende, det er ALTID træneren der beslutter hvem der er 
klar til hvilke stævner.  
 
Som i nok hurtigt vil bemærke er der ikke ret meget for hold 1 og 2, det vil 
vi i bestyrelsen arbejde på at få ændret lidt på, bla. Er vi i snak med Kolding 
om at begynde at lave små træningsstævner klubberne imellem. Det er 
prøvet før med succes. Derom senere. 
 
Disse stævner vil blive offentliggjort så snart vi har information derom. 
d. 10. marts er der ”lille bjørnecup” den kan varmt anbefales til alle vore 
nybegyndere, det er et rigtigt hyggeligt stævne, hvor der er mange med så 
god mulighed for mange kampe. 
 
Det er også værd at bemærke at der er en del udenlandske stævner på, det 
er primært fordi det er utrolig svært for vore stærke piger at få kvalificeret 
modstand uden at rejse efter det. Vi vil jo gerne beholde vores status som 
absolut stærkeste pigeklub i Danmark.  
 
 



 4 

 
 
 
Køkkenet: 
Vil i ikke nok være søde at hjælpe lidt til! Det gælder altså alle sammen, hvis vi alle 

tager vores eget glas/kop PLUS en ekstra. Så er der oveni købet plads til at der er en 

der kan glemme at gøre det ind imellem. Husk lige på at der er gratis frugt til alle så 

vil det godt nok varme og glæde lidt hvis alle ville være bare lidt bedre til at rydde 

op. Det kan ikke være rigtigt at det skal være de samme 2-3 stykker der skal gøre 

det hver eneste gang.  

Og så husk lige at kander er til at hælde af, IKKE til at drikke af! Flere gange er de 

blevet hentet i Saunaen. Det ville jeres mor ikke engang tillade. 

2012

Forkortelser 

P = puslinge, D = drenge, U = ungdom, J = junior, S = Senior, Pi = Piger, K = kvinder, B = begynder, NB = nybegynder. 

Davoud - Træner hvis der er behov

Måned Aktivitet Deltagere Hold (vejledende) Sted 

Januar 

21 - 23 Kolding Cup P, D, U, J, S, Pi/K 3 Kolding 

28 Dana Cup Kv 3 Lund

28 Thor Masters S. 3 Nykøbing Falster

Februar

4
Trænings stævne i Aabyhøj 04_2_2012

Level 1 - 3 12 Thrott Aabyhøj

7 Cafe møde Alle 123 BK Hermod kantine

24-25 Fastelavnsfest Alle 123 BK Hermod

18 Aarhus Open info P,D,U. J. Pi (10-20) 3 Aarhus - Aabyhøj

Marts 

3 Niels Ebbesen Cup P,D,U/J, PI - invitationsstævne 3 Randers

10 Lille Bjørne Cup B. NB. 12 Nykøbing Falster

9-11 FT Cup P, D, U, J, S, Pi/K 3 Falkøbing Sverige

25 DM Junior, Piger/Kvinder J 3 Frederiksværk

31 DM Senior og Grappling S (Christian)(Maris) 3 Frederikshavn

April 

7-8 Påsketurnering Pi/kv 3 Holland

13 Generalforsamling Alle medlemmer 123 Hermod

21-22 Soft Touch Open P, D, U, J, S, Pi/K 3 Gøteborg, Sverige

21 - 22 Træneruddannelse Step 1 og 2 Hold 3, træner, forældre 3 BK Hermod Horsens

Maj 

05-06 CWC info 3 København

Klubmesterskab Alle 123 BK Hermod 

1-12 NM U, J, S, U-Pi 3 Aarhus - Aabyhøj

Ny dato findes 
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Sommer lejr: 

Så er datoen fastsat til sommerlejren,  det blev samme sted som sidste og forrige 

år, nemlig DUI lejren ved Juelsminde, og datoen er 24.-26. August 2012 Sæt allerede 

nu et stort X i kalenderen, det plejer jo at være mega-hyggeligt. 

Sundhed: 

Der er blevet konstateret et tilfælde at stafylokok infektion i klubben. Det er i sig 

selv ikke skræmmende, men giver alligevel lige anledning til at henvise til apotek.dk, 

hvor man kan finde meget mere om disse små sa….er. 

Har lige kopieret det vigtigste. 

Årsager til stafylokokker 

Ved at fremkalde betændelse og ødelæggelse af vævet lokalt på det sted, hvor bakte-

rien findes. Det er mekanismen ved bylder og sårinfektioner, samt ved hjerteklapbe-

tændelse, ledbetændelse og knoglebetændelse. 

Stafylokokker smitter ved direkte kontakt. Det er en af grundene til, at man på især 

sygehuse skal holde en god hygiejnisk standard. Ved at vaske hænder kan man for-

hindre, at læger og andet hospitalspersonale fører bakterier fra en patient til en an-

den. 

En hel og intakt hud er, hos det enkelte menneske, et effektivt forsvarsværk mod at 

få stafylokoksygdom, idet bakterien ikke kan trænge gennem en normal hud. Der er 

derimod risiko for, at bakterien trænger gennem huden, hvis man har eksem, små sår 

eller et operationssår. 

Symptomer på stafylokokker 

Symptomer ved stafylokoksygdom kan være meget forskellige, afhængig af sygdom-

men, og om det er en sygdom, der er fremkaldt af giftstoffer: 

 Hudinfektion: Typiske symptomer er rødme, varme, ømhed og hævelse. Der 

behøver ikke at være feber. 
Toksisk shocksyndrom: Høj feber, sløvhed og hududslæt. I forløbet kan ses påvirk-

ning af hjerte, lunger, nyrer og lever. 
Hvad kan man selv gøre? 

Toksisk shocksyndrom skyldes, at bakterien får mulighed for at formere sig livligt i 

kroppen, og da bakterien foretrækker lune og fugtige omgivelser, så sker det oftest i 

nærheden af slimhinder. Oprindelig blev sygdommen da også kaldt "tamponsyge", 

fordi de første tilfælde blev set hos unge kvinder, der anvendte tamponer. 


