Mindeord om Flemming Anderson
Det er med sorg, at Dansk Styrkeløft Forbund erfarer, at Flemming Anderson er afgået ved
døden. Vi vidste godt, at han kæmpede med sygdom, men hans død forekommer alligevel
at ske for tidligt.
Flemming har været en betydningsfuld person for DSF igennem de seneste år. Han har
siddet i stævneudvalget, hvor han fik den lidt utaknemmelige opgave at stå for medaljer og
pokaler. Han arbejdede ihærdigt på at få et system til at køre, og netop som dette er
lykkedes for ham, måtte han slippe tøjlerne. Han var dog i gang lige til det sidste. Det er
ikke mange dage siden, han ringede mig op for at sige, at alle medaljer, som skal
eftersendes i forbindelse med DM-A, er pakket i kuverter og klar til afsendelse.
Flemming var ligeledes en mand, som havde sine meningers mod, og når man først lærte
hans facon at kende, var det dejligt at høre en andens mening om tingene. Lige så stålsat
han kunne være, lige så humoristisk kunne han også være, og det en god ven, vi nu må
sige farvel til.
Der er heller ingen tvivl om, at Flemming bliver savnet i Rødby. Hans hjælpsomhed, f.eks. i
forbindelse med konkurrencer, hans organisatoriske tilgang til tingene, hans ideer betød,
at det var lettere at afvikle stævnerne. Da Flemming var ret selvbestemmende, kunne
bølgerne til tider gå højt, men der kom som regel altid noget godt ud af det
Flemming udviklede sig til at blive en fortrinlig dommer i styrkeløft, og var der problemer
med at finde tilstrækkeligt mange dommere, var han altid beredvillig. Endelig skal vi heller
ikke glemme, at Flemming var en habil styrkeløfter, som deltog i en del konkurrencer, og
derfor kendte vores sport til bunds. Som en lille sjov sag giver de udtryk for i Rødby, at de
takker ham for at have åbnet deres øjne for værdien i at træne til bluesmusik og Elvis, især
når der skal trænes på tunge dage.
Vi kommer til at savne Flemming Anderson både som person og for hans arbejde for DSF
og Rødby Motionscenter,
Æret være Flemming Andersons minde
På DSF's vegne
Klaus Brostrøm

