
Referat fra eliteudvalgsmøde d. 10/12 

Fremmødte: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Jørgen Rasmussen, Annette Pedersen, Jane Aaberg. 

Afbud: Kim Dahl. 

 

1: De nye spor 

a) Der blev drøftet hvad der skal være af krav til de nye kraftcentre, som skal findes i nærmeste 

fremtid. 

 

b) Rollen som sportskoordinator bliver foreløbigt lagt ind under Peter Andersens stilling 

 

c) Træner-teamet nu: 

 

- Jørgen Rasmussen – Udstyr senior 

- Annette Pedersen – Bænk 

- Jane Aaberg – Klassisk 

- Kim Dahl – Udstyr junior + projekt junior/subjunior 

- Jesper Overgaard – hjælpetræner, junior udstyr 

- Bill Hald – hjælpetræner, udstyr senior 

 

For at styrke talentarbejdet samles alle subjuniorer og juniorer (klassisk/udstyr/talent) i én trup. 

Denne trup kommer altså til at bestå af alle juniorer (klassisk/udstyr) der har lavet landsholdskrav 

samt alle subjuniorer/juniorer (både klassisk og udstyr) der udtages som talenter (lige under 

landsholdsniveau). 

Jan Lyhne kommer til at v ære ansvarlig for den nye ungdomstrup. 

Det nye subjunior/junior-hold skal ikke deltage i samlinger de samme weekender som 

seniorlandsholdene pga. kapacitetsproblemer – datoer + lokation for samlinger til dette hold 

udmeldes snarest. 

 

Konstellationen ser dermed således ud: 

1: Senior 3-kamp, udstyr (Jørgen, Bill) 

2: Senior bænkpres, udstyr/klassisk (Annette) 

3: Senior 3-kamp, klassisk (Jane) 

3: Subjunior/junior, udstyr/klassisk (Jan, Kim, Jesper) 

 

Der skal findes yderligere minimum 2 hjælpetrænere – der er et par interesserede emner der 

kontaktes snarest. Desuden skal der søges efter et par stykker ekstra. 

 

 

d) Det blev drøftet hvad der kan være interessant at få med af teori på samlingerne, for at have en rød 

tråd. 

 

2: Stævner/stævnedeltagelse 2018 

 

a) VM bænkpres i Sydafrika (22-27. april) 

- Jesper Bundgaard (b-krav) 

- Jacob Mainz (a-krav) 

- Annette Rehoff (a-krav) 

- Mads Friche (a-krav) 

Budgettet er på 30000 – det vil sige at der bliver en egenbetaling på 1500 kr. for løftere der har 

lavet A-krav og 5000 kr. for løftere der har lavet B-krav. 



 

b) EM junior/subjunior (5-12. maj)  

- Anna Schøtt (-57, junior – A-krav) 

- Mickel Dahl (-83, junior – A-krav) 

- Simon Berg (-93, junior – B-krav)  

- Med forbehold for om Jan har flere der skal med 

Budgettet er på 20.000 kr. Der vil være en egenbetaling på 1000 kr for løftere der har lavet A-krav 

og 2000 kr for løftere der har lavet B-krav. 

 

c) EM Open (5-12 maj) 

- Trine Bagger (A-krav) 

- Eva Buxbom (B-krav) 

- Jane Aaberg (A-krav) 

- Nicki Lentz (A-krav) 

- Henrik Nielsen skal lave B-krav til DM Udstyr, hvis han ønsker at komme med. 

- Mathias Kristiansen skal lave B-krav til DM Udstyr, hvis han ønsker at komme med. 

- Nickolaj Olsen skal lave B-krav til DM Udstyr, hvis han ønsker at komme med. 

Budgettet er på 30.000 kr. Der vil være en egenbetaling på 1000 kr for løftere der har lavet A-krav 

og 2000 kr for løftere der har lavet B-krav. 

 

d) VM klassisk bænk (14-19 maj) 

 

Måske én løfter. Der er afsat 10.000 kr. på budgettet, hvis der skulle blive en der skal afsted. Der vil 

være en egenbetaling på 1000 kr. for løftere der har lavet A-krav og 2000 kr for løftere der har lavet 

B-krav. 

 

e) VM klassisk senior (6-17 juni) 

- Tanja (A-krav) 

- Annette (A-krav) 

- Anne (B-krav) 

- Lise (B-krav) 

- Ca. 2 juniorer/subjuniorer der har lavet A-krav og 5 der har lavet B-krav – alt efter hvem Jan 

udtager til bruttotruppen. 

 

Løftere der endnu ikke har lavet krav, kan senest gøre dette til DM Udstyr (3-4. marts), hvis de 

ønsker at komme med. 

Budgettet er på 40.000 kr. Der vil være en egenbetaling på 1500 kr. for løftere der har lavet A-krav 

og 5000 kr. for løftere der har lavet B-krav. 

 

3: Løftere til den prioriterede testgruppe 

- Matti Christensen 

- Tanja Olsen 

- Annette Rehoff 

- Nicki Lentz  

- Trine Bagger 

 

 



 

4: Landsholdssamlinger 

Juniorer skal ikke møde på landsholdssamlingen til februar med mindre andet anføres. 

Datoer for særskilte junior/subjunior-samlinger og lokation offentliggøres snarest muligt. 

På grund af ændrede tilskudsregler fra DIF bortfalder kørselspenge til atleter til landsholdssamlinger, for at 

frigøre midler på budgettet til sportslig brug. 

 

5: Udtagelse til landshold 

Nye emner er blevet debatteret og endelige udtagelser vil blive offentliggjort på styrke.dk inden årets 

afslutning.  

Desuden blev det vedtaget, at udtagelse til landshold kun kan ske på baggrund af resultat opnået ved DM. 

 

6: Budget: 

Budgettet for 2018 blev gennemgået og vil blive fremført for bestyrelsen. 

 

7: Belønningssystemet 

Belønningssystemet bortfalder for at frigøre midler på budgettet til sportslig brug. 

 

8: Eventuelt 

Krav for klassisk styrkeløft er udarbejdet og offentliggøres snarest, så løfterne ved hvad der skal opnås til 

DM klassisk for at være i betragtning til landsholdet 2019. 

 


