Lørenskog Bryteklubb er en mellomstor
bryteklubb i norsk målestokk. Klubben
består av ca 40 aktive brytere, de fleste i
barn- ungdom- og juniorklassene.
Brytetreningene består av et førsteparti
og et hovedparti med ca 20 aktive brytere
på hvert parti, fra barn til voksne. Vår
hovedtyngde ligger absolutt på de yngre
samt ungdom, men det er gledelig å se
at også voksne søker tilbake til klubben
for brytetrening, selv om de ikke lenger
er stevneaktive.
På brytetreningene er det hovedtrener
Patrick Malsten som er sjef. I 2012 fikk
vi med oss denne unge og kunnskapsrike treneren med bakgrunn fra Norges
Idrettsgymnas (NTG). Vi ser nå sportslige
resultater og kan vise til flere medaljer i
de siste års NM og utenlandsstevner.

Vi er Lørenskog
Bryteklubb

Klubben holder treninger fire ganger i uken
medregnet egne styrketreninger som er
vårt tredje parti. Styrketreningene gjøres
i stor grad uten vekter og passer derfor
alle aldersgrupper. Disse treningene er blitt

elevene og deres familier til en hyggelig
juleavslutning der de unge håpefulle går
opp til bryteknappen og inviteres så med
til OBKs knøttestevne i desember. I de
siste årene har vi også arrangert bryteskole
på vårparten.
Fokus på et godt miljø
Det sosiale aspektet har alltid stått sterkt i
Lørenskog Bryteklubb, dels fordi vi ikke er
noen stor-klubb og dels fordi vi mener at et
godt miljø er hjørnesteinen i idrettslig utvikling. Foruten om det sosiale under og etter
trening, drar vi på flere utenlandsstevner i
året der vi også får med en del foreldre. I
tillegg til bryteskolens juleavslutning, avrunder vi også hver sesong med en stor sommerfest i et selskapslokale.
Vi i styret synes det er mye mer morsomt å
legge igjen utallige dugnadstimer i klubben
når vi også har det gøy sammen utenfor
matta. Så vi tror og håper at vi har en god
sosial profil i klubben. Mange fornøyde
foreldre og familier tyder i alle fall på dette.
Lørenskog Bryteklubb vant Lørenskog
kommunes breddeidrettpris i 2010.
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Med fjorårets 35-årsjubileum i ryggen er Lørenskog Bryteklubb klar
for nye utfordringer! Fra vårt flotte klubblokale, Bryteloftet i Skårerhallen,
jobber vi jevnt og trutt med å rekruttere barn og ungdom inn i den
fantastiske bryteidretten og utvikle disse. Klubben satser mye på bredden
og på de unge, men er også sulten etter gjeve stevne- og mesterskapsmedaljer for våre eldre brytere.
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populære og vi har fått med mange foreldre
i tillegg til bryterne selv. Dette har bidratt til
å bygge et godt foreldremiljø der alle er blitt
bedre kjent. På fredager tar vi alle gjerne
en sosial samling i badstue og basseng
etter trening. Medregnet styrkepartiet teller
Lørenskog Bryteklubb ca 60 aktive medlemmer på matta.
I tillegg arrangerer vi også bryteskole hver
eneste høst for barn i nærområdene.
Dette gir et godt bidrag til nyrekrutering,
både av barn men også av foreldre inn i
klubben. Etter endt bryteskole samles

Lørenskog Cup, dugnader og
arrangementer
Som i alle klubber er også Lørenskog
avhengig av dugnader. Dette er alt fra loddsalg og gjestetreninger til vår årlige hoveddugnad: Lørenskog Cup. Her har vi jobbet i
mange år med å skape et nasjonalt stevne
i et profesjonelt format og med godt rykte
og god deltagelse. Lørenskog Cup arrangeres årlig i midten av april og vi ønsker
stadig større deltagelse, gjerne fra klubber
fra vest, sør og nord!
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I vårt klubblokale Bryteloftet i Skårerhallen har vi flotte treningsmuligheter og 300 m2 med brytematter. Dette er visstnok Skandinavias største sammensveisede matte!

I tillegg har vi tatt på oss andre arrangementer som eksempelvis landslagssamlinger, Interkretsstevnet Nordic Youth
Team Competition 2013 og Sumo-NM
2014, arrangementer bryte-Norge har
gitt gode tilbakemeldinger på.
Historikk
Lørenskog Bryteklubb ble dannet i 1979
av en utbrytergruppe fra Oslo Bryteklubb.
Lokale bryteentusiaster ønsket en egen
klubb slik at vi i Lørenskog ikke måtte reise
helt til Oslo for å trene. Disse ildsjelene

fant vi i familiene Hansen og Fredriksen.
Klubben fikk raskt medgang og i løpet
av kort tid var 50 medlemmer på matta,
og bryteinteressen økte i kommunen.
Lørenskog Bryteklubb etablerte seg hurtig
som en av landets ledende klubber med
flere kjente navn, og har en lang merittliste
med gode plasseringer å vise til. Klubben
hevdet seg både nasjonalt og i våre naboland i vår gullalder på 80- og starten av
90-tallet. Under denne tiden økte premiehyllene med mange meter.

På 90-tallet dalte brytingens popularitet, noe som også rammet Lørenskog
Bryteklubb. Medlemstallet sank i klubben,
men vi kan i dag med glede se at trenden
er snudd. Særlig fra 2011 har antall medlemmer stabilt gått oppover. Dette er et
resultat av hardt arbeid, mange bryteskoler
og ikke minst innsatsen til vår hovedtrener
Patrick. Årelang satsning på god informasjon
via vår nettside, Brytebloggen og i de senere
årene også vår offisielle Facebookside har
klart bidratt til oppgangen.

Våre lokaler - fra gymsal til Bryteloftet
De første årene i klubbens historie hadde vi
ikke de beste treningsforholdene. Lokalene
befant seg i Løkenåsen skole, noe som
begrenset hvor mye klubben kunne vokse.
Snart ble drømmen om helt egne treningslokaler født. I august 1983 ble drømmen
til virkelighet. Med hjelp fra kommunen,
som stilte lokaler, og midler fra Norges
Bryteforbund, Oslo Brytekrets samt mange
dugnadstimer kunne Lørenskog Bryteklubb
endelig feire innflytting på Bryteloftet i
Skårerhallen – som også ble et av landets
beste lokaler. Bryterne kunne nå boltre seg
på 300 kvadratmeter med fire brytematter
og polstrede vegger!

Bilder fra treninger på Bryteloftet.
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Bryteloftet ble videre renovert i 2002 med
nye sammenhengende vegg-til-vegg-matter
og skillevegg mellom vektrom og trenings-

hall,
og siden
har vi hatt små
og større oppgraderinger på vektrom, garderobe, fellesrom og styrerom. Vi er
i dag godt fornøyd med våre lokaler.
Organisering og styrearbeid
Styret i Lørenskog Bryteklubb består
av ildsjeler som alle har vært med i
klubben fra de selv var unge samt
ivrige foreldre.
Alt arbeid i Lørenskog Bryteklubb er
basert på frivillig innsats og ingen
tar ut lønn.

Besøk vår nettside og Brytebloggen på
www.lorenskogbryteklubb.com
Følg oss på

/lorenskogbryteklubb
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