Referat af eliteudvalgsmøde i Thisted den 15. december 2013
Deltagere: Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Niels Stærkjær og Jan Lyhne (Helge Laursen sygemeldt)
1. KB gennemgik eliteudvalgets budget og reelle forbrug for 2013. KB gennemgik eliteudvalgets
budget og reelle forbrug for 2013. På den baggrund lavede udvalget et budget, som forventes
godkendt af bestyrelsen til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet
2. KB redegjorde for situationen omkring Jacob Beermann ved VM i Stavanger, og fremlagde samtidig
Mathias Kristiansens redegørelse omkring den opståede problemstilling.
3. Det er de til enhver tid af DSF udpegede ledere og trænere, som assisterer og coacher landsholdets
atleter ved internationale mesterskaber og stævner”. Endvidere henviser udvalget til DSF’s
”Adfærdskodeks for atleter, ledere m.fl. i DSF”.
4. Mathias Kristiansen, som er ansat direkte af DSF’s bestyrelse, havde indsendt et oplæg for 2014
med bl.a. 4 samlinger, som udvalget kunne tilslutte sig. Han fortsætter i 2014 i samme funktion som
hidtil, hvor han sideløbende også selv er landsholdløfter, men, efter eget ønske, er uden indflydelse
op udtagelse af atleter.
5. De overordnede kriterier for udtagelse til landshold er for subjunior/junior , at der udvises en vis
grad af potentiale og engagement. Trænerne supplerer i samordning med udvalget løbende
truppen. For seniorer og bænkpres gælder, at man som udgangspunkt skal have klaret DSF’s
elitekrav. Dernæst en subjektiv vurdering af potentiale og udvikling. Eliteudvalget og trænerne
følger løbende kategorierne, og klubberne er velkomne til at indstille atleter med potentiale,
resultater og den rette indstilling, til optagelse i bruttotrupperne.
6. Eliteudvalget vil fortsat satse på det nordiske samarbejde (NM) for subjuniorer og juniorer, mens
seniorer og bænkpres nedprioriteres til fordel for WEUC og EM. WEUC er som udgangspunkt
målrettet atleter som ikke har klaret EM/VM krav. Dog kan der, hvis det findes nødvendigt for at
stille fuldt hold, udtages atleter med EM/VM krav.
Prioriteringen af mesterskaber i 2014:
NM Subjunior/Junior: HØJT
EM Subjunior/Junior: LAVT
VM Subjunior/Junior: MELLEM
NM Senior trekamp og bænk: LAVT
EM Senior: HØJT
VM Senior: LAVT
WEUC: MELLEM
VM RAW: MELLEM
VM Bænk: HØJT
EM Bænk: MELLEM

Side 2.
Ved mesterskaber, som prioriteres HØJT, skal der som udgangspunkt, om muligt, stilles fuldt hold
Der udarbejdes RAW krav på linje med trekamp og bænkpres. Ligeledes bliver de nuværende krav
for herrer og bænkpres justeret. Subjunior og Junior er undtaget for kravtal.
7. Da det er tilgået eliteudvalget, at der på de sociale medier florer rygter og ”fakta” om udtagelser til
bruttolandshold og mesterskaber, finder eliteudvalget det nødvendigt at præcisere, at udtagelser
til bruttolandshold og internationale mesterskaber IKKE er officielle og gældende, før de er
godkendt af DSF og lagt ud på www.styrke.dk . Bruttolandsholdtrupperne for 2014 er:
Senior 3-kamp
Eva Buxbom
Kathrine Bak
Anette Pedersen
Kathrine Kristensen
Jane Aaberg
Jacob Beermann
Danny Pedersen
Danni Iversen
Henrik Nielsen
Sune Bak
Jesper Mikkelsen
Mathias Kristiansen

Bænkpres
Subjunior/Junior
Morten Rasmussen
Majken Hansen
Allan Riis
Sara Nyholm
Jacob Stegelmann
Nicolai Olsen
Maj Rames
Mickel Dahl
Erica Andersen
Nicolai Nielsen
Anette Christensen
Jeppe Bay
Matti Christensen
Patryk Bolek
Alexander Christensen Lasse Ahrendsen
Jacob Mainz
Jonatan Gonge
Frederik Lund
Tobias Kokholm

RAW
Nicki Lentz
Nicolas Skaarup

OBS! Vær opmærksom på, at der i årets løb kan foretages løbende justeringer af ovenstående trupper
8. Eliteudvalget foretog en række forhåndsudtagelser til internationale mesterskaber i første halvår af
2014. På et møde den 31. maj 2014 foretages forhåndsudtagelser for resten af året. Supplerende
udtagelser kan forekomme. Forhåndsudtagelser forudsætter deltagelse i nationale mesterskaber i
kategorien med godkendt stabilitetskrav. Ligeledes forudsættes deltagelse i træningssamlinger.
Hvis man i forvejen er udtaget i en kategori fordres ikke deltagelse i flere nationale mesterskaber
hvis man udtages til sådanne.
NM Subjunior/Junior: Bruttotruppen, minus Jonatan Gonge,og suppleret med en del flere
”boblere” for i videst mulige omfang, at kunne stille fuldt hold på hjemmebane
EM Junior:
EM Senior:
VM Bænk:
VM RAW:

Majken Hansen og Sara Nyholm
Eva Buxbom, Kathrine Bak, Anette Pedersen. Jane Aaberg, Jacob Beermann,
Danny Pedersen, Sune Bak, Mathias Kristiansen
Bruttotruppen suppleret med flere ”boblere” samt Sara Nyholm og Majken
Hansen
Nicki Lentz, Nicolas Skaarup, Matti Christensen og Majken Hansen

Side 3.
9. For at skabe større fleksibilitet omkring planlægning af mesterskabsdeltagelse enedes udvalget om
at forsøge at udtage og planlægge rejser tidligst muligt. Ligeledes var der udtrykt ønske om, at ”3
dages reglen” skulle afskaffes. Beslutningen blev, at det stadig som hovedregel er 3 dages reglen,
som gælder, men DSF’s kasserer vil påtage sig opgaven at administrere de beløb, som
enkeltpersoner skal betale for at kunne blive sammen med holdet under hele stævnet. Den
budgetansvarlige skal informere atleten om prisen..
Dette kræver dog, at den ansvarlige for budgettet meddeler nøjagtigt, hvad der skal betales til
kassereren og atleten, og at atleterne i god tid inden stævnet betaler deres udestående beløb.

10. Jonatan Gonge har henvendt sig til udvalget med en anmodning om, at måtte stå over NM J og EM
J samt kun løfte moderat til DM grundet en skade. Udvalget erklærede sig indforstået med, at
imødekomme Jonatans ønske, uden at det får indflydelse på hans landsholdsstatus.
Referent: Jan Lyhne

