
Referat af møde i Eliteudvalget under DSF 
 
Sted: Lupinvej 97, 8700 Horsens 
Tid: Lørdag den 25. april kl. 10.00 
 
Deltagere: Klaus Brostrøm, Kim Dahl Hansen, Niels Stærkjær og Jørgen Rasmussen  
 
Referent: Jørgen Rasmussen  
 
Dagsorden: 
 

1. Hvad gør vi nu, hvor Jan er stoppet? 
 

JR overtager Jan Lyhnes opgaver i eliteudvalget, hvad angår stævnekoordinering, herunder 
indtastning i Goodlift samt indsendelse af nomineringer og bestilling at transport. Det er dog muligt, 
for de enkelte kategorier, selv at arrangere transport, såfremt dette sker indenfor den enkelte 
kategoris budget. Der skal lyde en stor tak til Jan Lyhne for hans mangeårige store arbejde i 
Eliteudvalget, som vi har sat stor pris på.   
 

2. Udtagelse til kommende stævner  

Eliteudvalget udskyder udtagelser til fremtidige stævner til efterårssæsonen efter VM bænkpres. 

 

3. Opgradering af WEC  

Eliteudvalget har besluttet, at WEC i 2015 godt kan få deltagelse af løftere, som har løftet EM B 
krav under forudsætning af, at de ikke optager pladsen for den primære målgruppe.  

 

4. Justering af bruttolandshold  

Der offentliggørelses en revideret bruttolandsholdstrup efter Aask Open, som vil blive offentliggjort 
på www.styrke.dk under fanen landshold. Jane Aaberg varetager opgaven som træner for RAW 
landsholdet på samlinger samt rollen træner og leder ved internationale stævner 

 
      5. EM Klassisk 2017 Thisted   

Eliteudvalget åbner mulighed for, at andre kategorier kan deltage til EM Klassik i Thisted 2017 
under forudsætning af, at kvalifikationskravet er opnået senest 70 dage før EM 2017. I tilfælde af, 
at en løfter fra en anden kategori er bedre seedet end en klassisk løfter, har den klassiske løfter 
fortrinsret. Eliteudvalget kan dog, hvis det er sportsligt forsvarligt, udtage løftere til EM 2017, der 
ikke har løftet kvalkrav for at stille stærkest muligt hold.  

Samme princip gør gældende ved EM bænkpres i 2016 i Rødby  

 

      6. Opfølgning på landsholdsdragter 

Niels kontakter Titan med henblik på at få udarbejdet et dansk logo til et eventuelt landsholdstrikot 
ca. 40 stk. 

Vi arbejder videre på at fremskaffe et landsholdssæt med dragter (lynlås i overdel) – T-shirt – 
shorts - strømper med logo. JR kontakter leverandør (der kan blive tale om en mindre 
egenbetaling). 

 

 

http://www.styrke.dk/


  
        7. Opfølgning på projekt ungdom/junior  

Kim har udtaget 12 løftere til projekt 2015, navnene på projektet bliver offentliggjort på 
www.styrke.dk under fanen landshold hurtigst muligt. Første samling bliver i TSK medio juni  

 

 
        8. Lægeerklæring 

Der var mange meninger omkring lægeerklæringerne. Beslutningen blev at fortsætte som hidtil, 
nemlig ved sygdom/afbud til stævner og samlinger kræves der lægeerklæring. 

 
       9. Køb af knæbindsoprullere + låse til rejser.  

Niels Stærkær kontakter leverandør omkring indkøb af 2 stk. opruller. JR fremskaffer 2 sæt låse. 

  
     10. 90 % reglen til samlinger  

Som udgangspunkt gælder reglen stadigvæk, dog kan den samlingsansvarlige dispensere fra 
reglen efter aftale med løfterne, hvis der foreligger en plan for afvigelserne.  

 

     11.  Landsholdssamlinger generelt  

Alle afbud/henvendelser vedr. landsholdssamlinger rettes til eliteudvalg@styrke.dk Telefonisk eller 
anden kontakt accepteres ikke.  

Tilføjelse til regler for landsholdssamlinger: ”alle henvendelser vedrørende de enkelte samlinger 
rettes til den respektive kategoritræner som er: Sub-junior junior Kim Dahl Hansen: RAW Jane 
Aaberg: Bænkpres Niels Stærkjær: Senior 3kamp Jørgen Rasmussen”   

 

     12. Eventuelt 

 
Registrering af internationale medaljer. Hvad kan indberettes til DIF, og hvem er ansvarlig? Niels 
Stærkær påtager sig opgaven med registrering af internationale medaljer.     
 
Punkter til IPF Kongres i Luxembourg 
 

 Adams ID til IPF kongres kontakt info mangler på nomineringer. 

 Løfter profil på Goodlift 

 Indsendelse af nomineringer til EPF/IPF afskaffelse af løfter vægtklasser/nomineringer  

http://www.styrke.dk/
mailto:eliteudvalg@styrke.dk

