
  Referat af eliteudvalgsmøde den 31/5 i 

Thisted  

  

Deltagere: Klaus Brostrøm, Niels Stærkjær, Kim D. Hansen, Jørgen Rasmussen og Jan Lyhne 

1.       Afbud samlinger. Da der jævnligt er problemer med enkelte atleters udeblivelser fra de 

fastlagte bruttolandsholdssamlinger finder eliteudvalget det nødvendigt, at indskærpe kravet om 

deltagelse, og fremadrettet tildele skriftlige advarsler og, hvis det skønnes nødvendigt udelukkelse 

fra bruttolandsholdene. 

2.       Kathrine Bak har rettet forespørgsel omkring kvalifikation til deltagelse ved VM. 

Eliteudvalget besluttede, at Kathrine gerne må deltage i det amerikanske stævne ”Badger Open”, 

men at eventuel VM kvalifikation skal opnås ved NM på Island. I den forbindelse skal Kathrine 

selv afholde udgiften til rejse og ophold. DSF betaler fee samt stiller træner til rådighed. 

3.       Overskudsmidler fra EM overføres som ”buffer” til VM i tilfælde af at flere klarer A-krav og 

dermed skal have fuld dækning. Atleter med VM B-krav tilbydes deltagelse ved VM mod en 

egenbetaling på kr. 2000,00 

Overskudsmidler fra WEC overføres til NM til betaling af udgifter til træner. 

4.       Forhåndsudtagelser til internationale stævner i 3. og 4. kvartal 2014.  

 

NM på Island:  3-kamp:     Anette Pedersen  

                                           Kathrine Bak (fuld egenbetaling, på nær fees ) 

                        Bænkpres:  Michael Nielsen 
                        Træner:      Jørgen Rasmussen 

 

WEC i Italien:                     Danny Iversen 

                                           Jesper Bundgaard 

                       Træner:       Bill Hald 

  

EM Bænk i Tjekkiet:         Maj Rames eller Yvonne Wamnæs, hvis Maj melder fra 

                                           Anette Christensen 

                                           Jacob Stegelmann 

                                           Thomas Jul Sørensen 

                                           Matti Christensen  

                        Træner:      Niels Stærkjær 

  

VM Sub+Junior i Ungarn: Majken Hansen  

                                           Mickel Flensborg 



                                           Nickolai Nielsen 

                                           Sara Nyholm  (skal dokumentere form og skadesfrihed inden 

preliminary) 

                                           Mia Kristiansen 

                                           Patryk Bolek 

                                           Jonatan Gonge 

                                           Tobias Kokholm 

                         Træner:     Kim Dahl Hansen 

  

VM Open USA                 Jacob Beermann A-Krav 

                                          Anette Pedersen A-Krav (skal opnå kval krav ved NM på Island) 

                                          Eva Buxbom 

                                          Mathias Kristiansen 

                                          Jane Aaberg 

                         Træner:    Jørgen Rasmussen 

 5.       Terminsplan. Da der fra 2015 bliver EM RAW medio marts passer det dårligt med DM 

RAW. Eliteudvalget vil derfor arbejde på, at terminsplanen tilpasses fra 2016  således at potentielle 

løftere kan kvalificere sig til EM RAW ved DM RAW.  

 6.       Arnold Classic 2014 nu også med RAW og bænkpres. Eliteudvalget åbner for muligheden for 

at deltage for egen regning, hvilket også gælder træner. Det er et ”udtagelsesstævne” hvor nationer 

kan indstille atleter, men hvor IPF foretager den endelige udtagelse ud fra wilkespoints blandt de 

nominerede. Hvis der er 2 eller flere deltagere fra Danmark stiller DSF en dommer til rådighed, 

mod at atleterne accepterer en egenbetaling kr. 1000,00 pr. atlet til dommer. Interesserede skal 

senest den 10. juli meddele eliteudvalget deres interesse. 

 7.       Beretninger fra internationale mesterskaber på styrke.dk. Eliteudvalget indskærper at de 

ansvarlige holdledere/trænere sikrer at der kommer (helst daglige) rapporter og gerne billeder fra 

internationale mesterskaber med dansk deltagelse. Det er holdlederen/træneren som har ansvaret 

for, at det sker, og det er op til denne om han/hun selv udfører opgaven eller uddelegerer den til 

eventuelle frivillige skribenter på holdet. Men det er en opgave som SKAL udføres og sendes til 

webmaster. Klaus B lovede at tage det tilsvarende problem i forhold til DSFs facebookside op med 

bestyrelsen som er ansvarlige for den del. 

 8.       Nye emner til Bruttotrupperne i alle kategorier.  

Gældende fra næstkommende landsholdsamlinger, efter sommerferien, er bruttotruppen udvidet 

med: 

 

3-kamp:        Mia Tougaard         Aask        Senior 

                     Trine Ø. Bagger      SPH          Senior 

                     Frederike Praus       TVF          Subjunior 

                     Jesper Jacobsen       TVF          Junior 

 Mathias Nielsen      HSF           Subjunior 

 Sahand Zadeh          OBBC       Junior 

 Morten Rasmussen TSK           Senior 



 Troels Lomborg       TSK           Senior (RAW) 

 Jonas Møll               Aask         Senior (RAW) 

Bænkpres:   Johannes Poulsen    Videbæk   Subjunior 

                    Emil Lund                Teutonia   Subjunior 

                    Alexander Christensen AAK      Junior 

                    Yvonne Wamnæs     SPH           Junior 

                    Line Nielsen              SPH           Junior 

                    Mette Rasmussen     ER             Senior 

                    Michael Nielsen        CPL           Senior 

  

Da eliteudvalget har modtaget flere henvendelser fra klubber og atleter vedrørende 

udtagelser til bruttolandshold og landshold enedes udvalget om, at reglerne skal præciseres 

tydeligt på styrke.dk. Endvidere finder udvalget det nødvendigt at understrege at for at 

komme i betragtning til bruttolandsholdet, som er en forudsætning for at kunne udtages til 

subjunior- junior og seniorlandshold, er der bl.a. 2 primære faktorer som skal opfyldes:  

•         Man skal henlægge den primære træning (dvs hovedparten af sine træningspas) i 

sin hjemklub under DSF, eller subsidiært i en klub(træningscenter som har aftale 

med Antidoping Danmark.  

•         Da styrkeløft er en idræt som påfører udøveren stor fysisk belastning og deraf 

følgende øget skadesrisiko, er det efter eliteudvalgets mening ikke forenelig med 

landsholdsdeltagelse at konkurrere i relaterede idrætsgrene som Cross fit, Body 

Building, Stærkmands konkurrencer og Vægtløftning. Eliteudvalget anerkender, at 

der blandt udøverne af vores sport findes nogle som ønsker at deltage i én eller flere 

af disse relaterede idrætsgrene, sideløbende med styrkeløft. Men med de midler og 

energi DSF satser på landsholds aktiviteter og udviklingen af landsholdsatleterne er 

det et ufravigeligt krav fra eliteudvalget, at de atleter som takker ja til 

bruttolandsholdsudtagelse, ikke konkurrerer i de nævnte relaterede idrætsgrene. 

9.       Forslag til landsholddragter. Da landsholdsdragter ofte har været et emne til diskussion pga. 

pasform og størrelsesforhold mellem overdel og underdel havde eliteudvalget modtaget et forslag til 

nye dragter bestående af tights ( a la EM i Sofia), hættetrøje med lynlås samt lange strømper. Prisen 

var aldeles fornuftig, men udvalget ønsker at lodde stemningen blandt atleterne i forhold til at gå 

væk fra den klassiske ”træningsdragt”, før der træffes en beslutning 

10.   Officielle DSF repræsentanter ved internationale mesterskaber. Eliteudvalget enedes om, at 

den ansvarlige for det respektive arrangement, hvis det skønnes nødvendigt, udpeger assistenter 

med ansvar overfor eliteudvalget som skal orienteres. 

11.   Jane Åberg har ansøgt om at blive bevilget diplomtræneruddannelsen. Eliteudvalget ser 

positivt på ansøgningen da det både er i tråd med strategiplanens målsætning om kvindelige 

trænere, og samtidig kan afhjælpe manglen på en træner for RAW landholdet som må formodes at 

få en øget tilgang i årene fremover  



12.   Eventuelt. Da DSF stiller med et absolut minimum af atleter til NM, blev muligheden for at 

tilbyde at stille op i både trekamp og bænkpres (fredag og lørdag) diskuteret. Det er ikke en løsning 

som udvalget bifalder. Men hvis der skulle være interesse vil udvalget ikke afvise at give tilladelse 

til at stille op i trekamp fredag og bænkpres lørdag. 

Eliteudvalget drøftede Jørgens Rasmussens aftalte oplæg til kval krav for RAW landsholdet. 

Kravene vil snarligt blive offentliggjort. 

13.   Elitestrategi. Da der var uafklarede punkter som besværliggjorde udarbejdelsen af et oplæg til 

ny elitestrategi, blev det besluttet at Klaus udarbejder et oplæg som der tages udgangspunkt i på det 

næstkommende møde i efteråret. 

  

Referent  

Jan Lyhne 

 


