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Referat af møde i Eliteudvalget 

Sted: Horsens 

Dato: 10.11.2012 

Afbud: Jan Lyhne 

 

Ad. 1 Oplæg fra landstræneren 

Generelt: 

 

Jørgen Bertelsen ønsker som bekendt at stoppe som landstræner med udgangen af dette år, hvorfor 

stillingen blev opslået. DSF har imidlertid ikke modtaget egnede ansøger til posten, hvorfor der arbejdes 

med en plan B. Jørgen B. har sendt et oplæg til Eliteudvalget. På baggrund heraf besluttedes følgende: 

Udstyrstrekamp, RAW trekamp og bænkpres optræder generelt alle i samlingerne som en helhed (læs dog 

nærmere senere om dette emne under ”Strukturen på samlingerne”), og alle tre grene opfattes som 

ligeværdige og skal have tildelt midler. 

A- og B-løftere: 

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

gælder alle tre ovennævnte discipliner. 

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 

discipliner. På den baggrund træffer Eliteudvalget beslutning om udtagelse af en B-løfter til et mesterskab. 

Krav til A-løfter i RAW er 430 points – og til B-løfter 410. 

Forhåndsudtagelser: 

Der udsendes spørgeskemaer til løfterne for bl.a. at undersøge, hvem forbundet har til rådighed ved 

kommende stævner. Bertel står for dette i år og følger op spørgeskemaet. Hurtigst muligt derpå og helst 

inden årets udgang meldes forhåndsudtagelserne ud. Der kan evt. komme nogen til, som klarer kravet ved 

et senere stævne, hvis der er penge på budgettet, og hvis Eliteudvalget skønner, at dette vil være en god 

ide.  

Hold: 

I Eliteudvalgets nye strategi spiller holdet en større rolle end hidtil. Derfor spiller holdscoren en stor rolle i 

fremtiden. Et hold defineres som min. 5. I henhold til IPF’s regler tæller de fem bedste med. 

Strukturen på samlingerne: 
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Der ønskes et antal regionale samlinger i lokale klubber. En regionstræner leder samlingen og er tovholder 

på projektet. Der skal være 4 hovedsamlinger, hvor regionstrænerne taler sammen og koordinerer 

forløbene. 

Jørgen R. og Niels S. fik til opgave nærmere at udarbejde en plan for ovennævnte:  

• Dette betyder, at formålet med en samling skal defineres. ligesom det, vi kan tilbyde, og de krav, vi 

vil stille til deltagelse, skal fremgå af planen. 

• Visse samlinger skal passe med tidspunkterne for mesterskaber, f.eks. afprøvning af startvægte, nyt 

udstyr m.v. 

• På baggrund af planen kontaktes regionstrænerne for at høre, hvordan de stiller sig til ovennævnte 

arbejde. 

RAW (klassisk styrkeløft) skal være med i 3-kampsamlingerne på regionalt niveau og have deres egen 

samling op til de nu officielle verdensmesterskaber. Helge L. taler med Carsten fra Næstved om at blive 

træner for RAW.  

Udtagelser: 

Vi afventer først spørgeskemaerne og opfølgelsen herpå. Krav skal indfries senest 70 dage før et 

mesterskab (Jvnf. IPF’s 60-dagesregel). En udtagelse kræver dog, at der er penge på budgettet.  

Løftere, som klarer et EM- eller VM-krav ved et mesterskab, vil stadig have klaret kravet til næste års 

mesterskab, selv om kravet i pågældende vægtklasse efterfølgende skulle blive sat i vejret.  

Et forslag til udtagelser blev gennemgået, men vi afventer spørgeskemaerne. 

Angående RAW skal den nye regionstræner kontakte potentielle emner til VM efter Tårnby Cup og DM 

RAW. I øvrigt er VM RAW for alle alderskategorier, hvorfor Jan Lyhne sonderer mulighederne for 

subjuniorer og juniorer. 

Angående deltagelse i mesterskaber: Det blev præciseret, at ægtefæller og kærester ikke kan ledsage en 

løfter under et mesterskab. 

Ad. 2 Oplæg fra Niels 

I de tilfælde, hvor Niels’ og Jørgen B’s indlæg overlapper hinanden, noteres der ikke noget om dette 

herunder, hvis det er nævnt ovenfor. 

En opdeling af elitearbejdet i 4 grupper med brug af sportschefer m.v. udsættes indtil videre. 

Budget: 

Samlinger: 

Vi diskuterede forbruget af penge på samlingerne. Der skal være 4 hovedsamlinger, som Bertel gerne vil stå 

for. Der skal normalt kun afsættes én dag til formålet. Dette spørgsmål afklares med deltagerne i forhold til 

behovet for det, der skal laves på samlingen. Der vil eventuelt blive inviteret en ekstern underviser med på 
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samlingen. – De regionale samlinger sker under ledelse af regionstræneren. – Mesterskabsforberedende 

samling inkluderer naturligvis de udtagne løftere til pågældende stævne. Der afsættes i alt kr. 175.000 til 

samlinger, men de 15.000 tages fra strategipuljen (Særlige indsatsområder for rekruttering, hvori indgår 

RAW). Dette betyder, at elilteudvalgets forbrug på samlinger er kr. 160.000. 

 

Mesterskaber 

Der afsættes følgende midler til: 

VM senior udstyr 3-kamp: 35.000 

EM senior udstyr 3-kamp: 45.000 

Senior 3-kamp udstyr WEUC: 25.000 

VM Bænk senior: 35.000 

EM Bænk senior: 40.000 

 

VM 3-kamp RAW senior: 20.000 

EM junior udstyr 3-kamp: 25.000 Max. 5 deltagere 

VM 3-kamp junior udstyr 25.000 Max. 2 deltagere 

NM 3-kamp S/J udstyr 25.00 5-6 deltagere 

VM RAW sub/jun. 3-kamp 15.000 

VM bænk S/J  20.000 

I alt mesterskaber 310.000 

 

Diverse: møder, dragter, belønningssystem: I alt 30.000. 

Samlet forslag til bestyrelsen for budget til Eliteudvalg: Kr. 500.000. 

Til belønningssystemet skal RAW medregnes på samme vilkår som de øvrige kategorier. 

Der skal afholdes et nyt møde inden udgangen af året, og i begyndelsen af det nye år skal strategiarbejdet 

færdiggøres. 

 

Referent: Klaus Brostrøm 

 


