Det er med stor sorg, at DSF netop har erfaret, at Erik Simonsen den 19. januar stille afgik
ved døden i sit hjem i Virum. Han blev 87 år og var selv i de seneste år aktiv i KSK. I
klubben har han siddet i bestyrelsen som sekretær og kasserer og haft flere andre
gøremål.
Han var især i 80'erne og i begyndelsen af 90'erne aktiv på forbundsplan. Erik var med til
at udforme de første regler, efter at forbundet blev dannet i 1982. Han sad i flere år i
forbundsbestyrelsen, hvor han var en god sparringpartner, som havde sine egne meninger
og stod fast på sit – altid med fokus på at gavne vores sport. Det var Erik Simonsen, som
tog initiativ til det første forbundsblad, som han redigerede og fik sendt til klubber og
diverse medlemmer. Det var i tiden, hvor den form for kommunikation sammen med breve
var fremherskende, og bladet blev et godt talerør for DSF.
Erik tog også hurtigt en dommereksamen, som han siden udvidede til A-niveau, og han
deltog som sådan i mange stævner. Af og til var han også stævnespeaker. Specielt husker
jeg, at Erik Simonsen i denne egenskab var i Thisted til de nordiske mesterskaber i 1989.
Da der skulle overrækkes pokaler og medaljer til vinderne, brød lydsystemet sammen,
men det klarede Erik på fornemste vis ved at synge de nordiske nationalmelodier. De
øvrige nationer troede, at det var god nytænkning fra det danske forbunds side. Det skal
her nævnes, at Erik i mange år var kirkesanger, og korsang havde hans store interesse.
Erik var også i flere år aktiv løfter, hvor han vandt danske masters mesterskaber og satte
en dansk rekord. I en kortere periode solgte han styrkeløftudstyr.
I forbundet kommer vi til at savne han forholdsvis regelmæssige telefonopringninger, hvor
han til stadighed udviste interesse for forbundets ve og vel. Han var frisk lige til det sidste.
Vores tanker går nu til hans efterladte, specielt hans to døtre. På nuværende tidspunkt
kender vi ikke datoen for bisættelsen.
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