
Eliteudvalget under Dansk Styrkeløft Forbund 

1. Sammensætning: 

 

Udvalget består af 5 personer samt landstræneren, og mindst én person skal være medlem af DSF’s 

bestyrelse. Udvalget vælger en formand, som er ansvarlig for, at udvalget mødes, når der er behov 

for dette – dog mindst 4 gange om året. Udvalget vælger en sekretær, som er ansvarlig for i 

samarbejde med formanden at indkalde til møder, hvor der på forhånd, senest en uge inden 

mødet, er udsendt en dagsorden. Et flertal i udvalget kan altid anmode om, at der afholdes et 

møde. Ved slutningen af et møde aftales dato og sted for det næste ordinære møde.  

Landstræneren deltager i møderne med stemmeret i spørgsmål om udtagelser af løftere til 

internationale konkurrencer. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

 

2. Arbejdsopgaver: 

 

a. Der skal i samarbejde med bestyrelsen for DSF udfærdiges en ny strategiplan/elitepolitik, hvis 

mål og krav skal følges. Planen skal være kendt for eliteløfterne og ligge på forbundets 

hjemmeside. Team Danmark skal på et møde orienteres om indholdet. 

b. Der skal i udvalget være to personer, som sikrer et godt og tæt samarbejde med Team 

Danmark og D.I.F.,  og som arbejder på at opnå elitestøtte. 

c. Udvalget skal sikre, at løftere, som udtages til internationale konkurrencer, kender IPF’s regler.  

d. Løftere, som deltager internationalt, skal kende reglerne for den adfærd, som forbundet 

forventer af dem. Udvalget skal derfor sikre, at deltagende træner/holdleder er ført ajour med 

forbundets adfærdskodeks. Ægtefæller og kærester kan normalt ikke ledsage en løfter under et 

mesterskab. 

e. Eliteudvalget er ansvarligt for udtagelser til et års internationale stævner. Der skal senest i 

december foreligge en bruttotrup for hver alderskategori. Det skal på forhånd meldes ud, 

hvornår de endelige udtagelser finder sted. – Der skal i god tid tages stilling til hvem, der følger 

med løfterne til et internationalt stævne som træner/holdleder. 

”En af Eliteudvalgets medlemmer har på udvalgets vegne ansvaret for at bestille rejser til alle 

internationale stævner. Undtagelsesvis kan formanden for udvalget bestille rejser i dialog med 

ovenfor nævnte person, f.eks. når det drejer sig om dommere og kongresdeltagere. Der 

bestilles kun rejser, som ligger inden for det enkelte stævnes budgetramme. Som en 

tommelfingerregel skal en atlet ankomme to dage før stævnet og rejse hjem dagen efter 

stævnet. Hvis denne regel skulle øge udgifterne frem for at reducere dem, kan der afsættes 

flere dage til et stævne. Delbudgetter og hovedbudgettet skal overholdes. Hvis et delbudget til 

et internationalt stævne ikke bruges fuldt ud, er der ikke automatisk overførsel af overskuddet 

til et andet beslægtet stævne. Dette kan kun ske efter aftale med Eliteudvalget i henhold til en 

beskrevet plan, og under forudsætning af at Eliteudvalgets hovedbudget overholdes. 

 
A-løftere får alt betalt, hvis kravene er indfriet til VM og EM, og der er penge nok på budgettet. 

Dette gælder alle tre styrkeløftdiscipliner, dvs. 3-kamp udstyr, 3-kamp RAW og 

enkeltdisciplinen bænkpres.. 



 

B-løftere skal ligge over elitekravet. De bedste udtages til holdet efter deres 

placeringsmuligheder. Der kan være delvis egenbetaling, som udmeldes på forhånd i så god tid 

som muligt. Dette gælder alle tre styrkeløftdiscipliner, dvs. 3-kamp udstyr, 3-kamp RAW og 

enkeltdisciplinen bænkpres. På den baggrund træffer Eliteudvalget beslutning om udtagelse af 

en B-løfter til et mesterskab.  

 

En løfter er deltager i én af kategorierne, dvs. 3-kamp med udstyr, 3-kamp RAW, bænkpres 

enkeltdisciplin. Hvis det passer fornuftigt ind i terminsplanen og den enkelte løfters 

træningsrytme, kan en løfter deltage i en anden kategori, hvis holdet dermed forstærkes, men 

dette kræver, at der er flertal herfor i Eliteudvalget”. 

 

f.  Udvalget udfærdiger kvalifikationskrav, som med passende mellemrum justeres i henhold til 

den internationale udvikling. Udvalget kan, hvor det skønnes rimeligt, undtagelsesvis 

dispensere fra et kvalifikationskrav.  

g. Udvalget bidrager til (normalt gennem landstræneren), at der tilbydes og evt. udvikles 

træningsprogrammer, som er tilpasset den enkelte løfter. 

h. Udvalget sikrer (eventuelt i samarbejde med breddeudvalget), at der på forbundets 

hjemmeside kan findes træningsprogrammer, som er tilpasset nystartede styrkeløftere og de 

lidt mere rutinerede. 

i. Udvalget sikrer (normalt gennem landstræneren), at der er hyppig kontakt mellem udvalget og 

løfterne, og at der sker tilstrækkelig opfølgning på disse samtaler. Hvis der opstår en konflikt, 

f.eks. mellem landstræner og løfter, som ikke hurtigt kan løses, orienterer landstræneren og 

løfternes repræsentant udvalget om sagen. 

j. Udvalget sikrer i samarbejde med landstræneren, at der afholdes et passende antal 

træningssamlinger og kurser. 

k. Udvalget sikrer, at der i forbindelse med internationale konkurrencer løbende sendes korte 

referater og billeder til forbundets hjemmeside om de danske deltageres præstationer under 

konkurrencen. Der udpeges en ansvarlig på forhånd. 

l. Der skal hvert år aftales regler for bonussystem til atleter, som vinder medaljer i trekamp ved 

internationale stævner som VM, EM og World Games i de to trekampsdiscipliner samt i 

bænkpres ved VM og EM. Se til sidst * 

 

3. Budget og økonomi 

Udvalget indstiller inden årets udgang et detaljeret budget til bestyrelsen for det kommende års 

aktivitet. DSF’s bestyrelse vurderer, om budgettet er passende og sender efter eventuelle 

ændringer forslaget til afstemning på det førstkommende repræsentantskabsmøde.  

 

Udvalget sikrer, at der laves en beretning til repræsentantskabsmødet hvert år om eliteudvalgets 

arbejde i det forløbne år.  

 

Bestyrelsesmedlemmet/medlemmerne i udvalget er ansvarlig(e) for, at de økonomiske rammer, 

som er givet via DSF’s budget, overholdes. I tilfælde af, at der ønskes initiativer, som går ud over 

disse rammer, skal DSF’s bestyrelse acceptere dette 

 



Vedtaget den 10.12. 2011 på elitemødet i Aalborg, opdateret den 10.11.12 på et eliteudvalgsmøde, 

opdateret pr. 6. april, 2013 samt den 24. juni 2013 (bonussystem). 

* 

Belønningssystem for 2013: Aftales for hvert år i Eliteudvalget 

 

Gælder ikke for disciplinmedaljer. 
 

3-kamp World Games 

Ved evt. deltagelse ved World Games søges der om særskilt støtte hertil fra bestyrelsen. 

Guld - 4000kr 

Sølv - 3000kr 

Bronze - 2000kr 

  

3-kamp VM 

Guld - 2000kr 

Sølv - 1500kr 

Bronze - 1000kr 

  

3-kamp EM 

Guld - 1600kr 

Sølv - 1200kr 

Bronze - 800kr 

  

3-kamp sub/junior VM 

Guld - 1200kr 

Sølv - 800kr 

Bronze - 400kr 

  

3-kamp sub/junior EM 

Guld - 800kr 

Sølv - 600kr 

Bronze - 400kr 

  

Bænkpres VM 

Guld - 1600kr 

Sølv - 1200kr 

Bronze - 800kr 

  

Bænkpres EM 

Guld - 1200kr 

Sølv - 800kr 

Bronze - 400kr 

  

Bænkpres sub/junior VM 

Guld - 800kr 

Sølv - 600kr 

Bronze - 400kr 

  



Classic VM 

Guld - 1600kr 

Sølv - 1200kr 

Bronze - 800kr 

 

Classic EM 

Guld - 1200kr 

Sølv - 800kr 

Bronze - 400kr 

  

Classic sub/junior VM 

Guld - 800kr 

Sølv - 600kr 

Bronze - 400 
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