
 

Referat af møde i DSF’ eliteudvalg 

Dato og sted: Horsens den 3.8.2012 

Afbud fra Jan Lyhne 

 

Ad. 1 

Strategiplan for eliteudvalget 

Medlemmerne af udvalget tog stilling til hovedmål og delmål for styrkeløft omhandlende både 

damer og herrer. Da der til slut var enighed om målene, vedtoges det at afholde et yderligere 

strategimøde med deltagelse af 3 løftere fra eliten (2 herrer og én kvinde). Dette møde afholdes 

den 10. november kl. 10.30 i Aalborg. Helge L. opgiver den nøjagtige adresse til deltagerne i god 

tid inden mødet. På dette møde skal der udarbejdes planer for, hvordan målene skal realiseres, og 

deltagerne vil blive inddelt i grupper, som får deres særlige emner at arbejde med. Derpå 

fremlægges gruppernes forslag in plenum, hvor evt. ændringer kan foretages. 

Landstræneren arbejder med forudsætningsdelen, som Klaus B. sender ham et oplæg til.. Når 

strategiplanen er færdig, vil vi anmode om et møde med Team Danmark. 

Ad. 2  

Øvrige forhold 

Strategidelen tog flere timer, men til slut drøftedes følgende forhold: 

a. En klage fra en løfter: Udvalget fandt ikke, at der var grundlag for at give vedkommende 

løfter flere penge for deltagelse i et stævne. Løfteren havde hjulpet en anden løfter, men 

der var allerede udpeget en person til at varetage denne opgave. 

b. Angående WEC: Transporten skulle være foregået pr. bil, men deltagerne råder ikke over 

biler, hvorfor der bestilles flybilletter. Der er behov for en yderligere hjælper, da alle 

atleterne løfter samme dag. Helge taler med Jan L. om, hvem der bestiller flybilletter. 

c. Angående budgetlægning for eliteudvalget til næste år: Skal udarbejdes på det næste 

møde i udvalget og stå i relation til strategimålene og de tildelte midler. Der skal laves en 

særlig kvalifikationspulje, som skal bruges til atleter, som ikke har klaret 

kvalifikationskravene ved budgettets udarbejdelse, men som klarer kravet til VM eller EM i 

løbet af året (for så vidt der er penge tilbage i kvalifikationspuljen). – Løfterne skal så vidt 

muligt orienteres om udtagelser for det kommende år allerede ved årsskiftet. 

d. Angående subjunior/juniorprojektet: Et nyt projekt skal iværksættes, som skal have NM 

junior/subjunior i Danmark i 2014 som mål. Kim og Jesper bedes beskrive et projekt og 

sende det til udvalget. De løftere i projektet, som er på juniorlandsholdet, og som bliver 



seniorer, overgår til seniorernes bruttotrup. Løfterne fra projektet, som har 1 år tilbage 

som juniorer, skal have 2 samlinger og mulighed for at deltage ved NMJ næste år. Løftere 

som er juniorer/subjuniorer i 2014 kan indgå i det nye projekt op imod NMJ. – 

Juniorbænkpresprojektet vil blive slået sammen med 3-kampsprojektet ang. samlinger. 
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