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D 

Referat fra bestyrelsesmøde 6.2.2021 

Afholdt på Messenger: mødestart 10.00.    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen, Jørgen 

Rasmussen og Niels Christian Dall. 

Afbud: Pia Skovborg  

Referent: Jørgen Rasmussen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste referat. 

2. Økonomi og budget 

Budgettet for 2021 blev gennemgået og justeret. Der er fremsendt et udkast til årsrapporten samt 

revisionsprotokollat, som blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsen vil godkende og underskrive 

regnskabet på næstkommende møde 13. marts 2021.  

3. Stævner 2021 

Landsholdssamlingen 13.-14. februar aflyses. 

DM i styrkeløft 6.-7.marts udsættes til 1.-2. maj. 

Første runde af divisionsturneringen 27. marts aflyses. 

DM i klassisk styrkeløft 2.-4. april udsættes til 28.-30. maj.   

Ifm. stævneafvikling skal der sørges for:  

1. Større afstand mellem indvejninger. 

2. Mere styring med folk i opvarmningsområdet. 

3. Færre personer i grupperne. 

4. Tilføjelse af en teknisk controller. Som sikrer overholdelse af retningslinjer. 

4. Repræsentantskabsmødet 

Udvalgsberetninger sendes til Klaus Brostrøm senest 1.marts 2021. På valg til bestyrelsen er Henning Grøn 

Thorsen, Lene Kjelgaard og Pia Skovborg og alle er villige til genvalg. Der afholdes et møde 14 dage før 

repræsentantskabsmødet, uanset om dette aflyses eller ej, da der er dokumenter, som bestyrelsen skal 

underskrive. 

5. Strategiske spor  

Orientering om spor efter møde med Anders Vedel (DIF) v/Peter A. 
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DSF har fire strategiske spor, som DIF’s bestyrelse har vurderet. Som det ser ud på nuværende, er vores 

spor godkendte, og vi kan forvente at få den ansøgte støtte.   

Der stilles få betingelser til spor 1-3, for at vi får vores ansøgte midler og ingen til spor 4. Betingelserne skal 

ses som retningsgivende og opmærksomhedspunkter i forhold til at realisere sporene bedst muligt og er i 

min optik fint i tråd med vores egne forventninger. 

Beløbsmæssigt er vi kommet i den øverste kategori. Det vil sige, vi kan forvente at få det beløb, vi har 

ansøgt om. Dette svarer til i omegnen af 8% stigning i forhold til nuværende strategiperiode, (hvor vi også 

var steget markant ift. tiden inden). Så alt i alt kan vi være rigtig godt tilfredse. Den nye strategiaftale løber 

fra 2022-2025 og består at 4 spor.  

Spor 1: DSF vil styrke organisationen og fagligheden omkring landsholdet og i forbundet. 

Spor 2: DSF vil styrke samarbejdet med kommercielle aktører med henblik på øget fastholdelse og 

rekruttering af medlemmer. 

Spor 3: DSF vil have flere børn og unge i alderen 10-16år ind i sporten. 

Spor 4: DSF vil i samarbejde med DIF’s soldaterprojekt og Parasport Danmark om at åbne sporten op for 

andre målgrupper.  

6. Ungdomsudvalget 

Der skal foryngelse til i ungdomsudvalget, da ingen af medlemmerne er deciderede unge. Der skal 

udarbejdes retningslinjer for udvalgets arbejde, som bør bestå af minimum et bestyrelsesmedlem samt 3-5 

unge. Udvalget kan komme med forslag til både, hvad klubberne kan gøre, og hvad forbundet kan gøre. 

Udvalget kan komme med nye ideer til aktiviteter samt fremme sporten for subjunior og junior.  

Peter Andersen og Niels Christian Dall tager de første skridt i denne nye rejse for ungdomsudvalget.   

7. Orientering om samarbejde med Færøerne 

Klaus Brostrøm, vil i samarbejde med Henning Thorsen og Peter Andersen, stå for et dommerkursus, kursus 

i stævneafholdelse samt et foreningskursus.  

8. Sportsmanager 

Der er kommet 11 ansøgninger, og bestyrelsen har besluttet, at Klaus Brostrøm, Jan Lyhne, Jørgen 

Rasmussen og Peter Andersen vil behandle ansøgningerne og indkalde til samtaler.  

9. Stævnereglerne 

Opdatering af stævneudvalgsregler efter sidste repmøde: 

Punkt 3 omskrives til: ”DM klassisk senior afvikles særskilt i DM-ugen fra 2021 i samarbejde med DIF. I det 

tilfælde, at DM-ugen aflyses af DIF, afvikles DM klassisk senior samme uge som DM-ugen. DM klassisk 

subjunior, junior og masters afvikles særskilt i første halvdel af april” 

Bestyrelsen stillede et ændringsforslag at 2021 ændres til 2022. 

Forslaget blev vedtaget med 30 stemmet for og 2 undlod at stemme. 

Forslag 2. 
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Punkt 4 og 7 omskrives til nyt punkt 4: ”JM i styrkeløft og bænkpres afvikles sammen med JM klassisk 

styrkeløft og klassisk bænkpres sidste weekend i august fra 2021” 

Ændringsforslag: teksten ændres til ”SM og JM i styrkeløft og bænkpres afvikles sammen med SM og JM 

klassisk styrkeløft og klassisk bænkpres første eller anden weekend i september fra 2021” 

Forslaget blev vedtaget med 32 stemmer for. 

Henning Thorsen opdaterede stævnereglerne.  

10. Kvalifikationskrav DM klassisk 

Der vil fra 1-1-2022 være opdaterede kvalifikationskrav for deltagelse ved DM Klassisk (DM-ugen) 

 

DM Klassisk Open Krav 

Damer  DM Krav 

47 245 

52 280 

57 295 

63 310 

69 320 

76 335 

84 350 

84+ 385 

 

Herre  DM Krav 

59 380 

66 455 

74 495 

83 535 

93 565 

105 595 

120 610 

120+ 645 
 

Baggrund for kravene er det vedtagende forslag e) fra repræsentantskabsmødet d. 26.03.17: 
 
Hvis en løfter til DM-klassisk ønsker at stille op i en anden vægtklasse, end den som han/hun har 
lavet kvalifikationskravet i, er dette godkendt. Det er dermed muligt at skifte vægtklasse både op 
og ned, uanset om kvalifikationskravet er lavet i en anden vægtklasse. 
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Kravet skal laves i sæsonen inden afholdelse af DM. Så hvis DM afholdes i oktober 2022, er det 
muligt at lave krav i januar 2021. På den måde tages der forbehold for stævner rykkes rundt. 
Kravet er kun gældende for de åbne vægtklasser – dvs. senior. 

 
 

11. Danske Rekorder 

Med de nye vægtklasser er der behov for danske rekorder i 69 og 76 kg klassen for kvinder. IPF og NPF har 

valgt at opgradere rekorder sat i 72 kg klassen til rekorder i 76 kg klassen. Dette vil også ske i DSF. På 

samme måde vælger vi at bruge rekorderne sat i 63 kg klassen som rekorder i 69kg klassen. På den måde 

sikrer vi, at alle løft i de nye vægtklasser ikke er danske rekorder.  

12. Evt.  

Plakater og foldere vil blive udarbejdet og placeret på hjemmesiden. Regler og retningslinjer i forbindelse 

med afholdelse af DM vil blive opdateret med krav om plakater.   

Næste møde: 

13/3-21 kl. 10.00 hos Henning Thorsen. 

 

  

 

 

 

 

 


