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Referat bestyrelsesmøde 9/6-2018 
Afholdt på Scandic Hotel, Flegborg 8-10, 7100 Vejle. Mødestart kl. 10.00. 

Deltagere: Klaus Brøstrøm, Peter Bøgh Larsen, Lene Kjelgaard Jensen, Jørgen Rasmussen, Channe Hviid, 

Henning Grøn Thorsen 

Afbud: Alex Thorsen 

Referent: Jørgen Rasmussen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen ændringer til referatet 

 

2. Peter A. medbringer og redegør for sin årsplan for sit arbejde for DSF 

Peter orienterede omkring arbejdet med etablering af de strategiske spor. Det blev forslået der 

forfattes og fremsendes breve til potentielle samarbejdspartnere med henblik på at rekrutteres 

nye klubber og medlemmer. Målet er i forhold til den tidligere strategiplan at komme op på 11-12 

tusinde medlemmer hvor vi for nuværende er på ca. 6000. medlemmer.  Derudover bør der på de 

sociale medierer skabes kontakt til potentielle nye medlemmer. Det besluttes at lave opslag på 

sociale medier, hvor personer med interesse for at oprette en styrkeløft klub i områder uden en 

eksisterende klub, opfordres til at kontakte udviklingskonsulenten. Potentielle 

samarbejdspartnere kunne være fra vægtløftning, atletik og crossfit osv. Der bliver også arbejdet 

med at få børn og unge i gang med styrkeløftløft og der er netop afholdt et skoleprojekt i Thisted i 

samarbejde med TVF og Peter Andersen hvor der blev dystes i forskellige discipliner med henblik 

på at finde Danmarks stærkeste klasse.  

 

3. De første skridt til udarbejdelse af ny strategi for DSF skal tages. 

Punktet er udsat til et møde i august  

4. Regnskab fra Lene. 

Der har været lidt udfordringer i forholdt til at få Dansk Bank til få overdraget kontoerne til Lene 

men det skulle være løst nu.  
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5. Beretning/Orientering fra de forskellige udvalg 

Herunder fortæller udvalgsformændene om opdateringen af udvalgsbeskrivelser samt kort           

om den kommende tids arbejdsplaner.  

Stævneudvalg 

Der mangler stadig arrangør til SM klassisk i september og vi vil gerne have ansøgninger på 

afholdelse af stævner i 2019. Henning Thorsen opdaterer stævnereglerne efter 

repræsentantskabsmødet. 

Dommerudvalg 

Der har været godt med dommere til forårets stævner, men der er fortsat mangel på dommere til 

efterårets konkurrencer. 

De nye regler for dommerudvalget er opdateret og ligger på hjemmesiden.  

Der vil blive afholdt en ny dommeruddannelse i efteråret da der ikke var tilslutning nok til 

uddannelsen i juni. Der er dog blevet uddannet en enkelt ny A-dommer idet Jørgen Rasmussen 

bestod den teoretiske prøve i Pilsen og efterfølgende den praktiske Aalborg. Peter Bøgh har ved 

EM i styrkeløft bestået den internationale kategori 1 dommerprøve.  

En opdateret dommerliste vil blive offentliggjort på hjemmesiden.  

 

Anti-Dopingudvalg 

Redegørelse over for WADA og IPF angående DSF's anti-dopingarbejde (Jævnfør vedhæftelse) 

Følgende to punkter skal på næste års repræsentantskabsmøde godkendes som en del af 

vedtægterne:  

“As a condition of membership to IPF, the “Federation (insert name)” and all its members, athletes 

and personnel shall agree to be bound, without exception, by the IPF Anti-Doping Rules. 

 

The “’Federation (insert name)” shall agree to respect and fulfill all the requirements outlined in 

article 17 of the IPF Anti-Doping Rules as may be amended from time to time to the best of its 

ability”. 

 

Eliteudvalg 

projekt 2020. Jørgen Rasmussen har deltaget på landsholdsamlingen for sub-junior og junior 

landsholdene hvor han orienterede udøverne omkring projektet. Under den praktiske del var der 

mulighed for at snuse lidt til udstyret og for de modige prøve det af. Der vil i samarbejde med 

breddeudvalget blive afholdt nogle træningssamlinger i løbet af efteråret. klubberne opfordres til 

at kontakte Peter Andersen såfremt der måtte være interesse for at afholde en samling i lige 

netop deres klub med henblik i på prøve kræfter med styrkeløft i udstyr. Ud over Jørgen 

Rasmussen deltager Eva Buxbom, Jane Aaberg samt Anna Schjøtt ved samlingerne så der vil være 

rig mulighed for at få svar på de spørgsmål der måtte dukke op samt få kompetent sparring.    
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Boris Sheiko seminar for landsholdsløfterne er booket og bliver afholdt søndag d.9. september 

2018 fra klokken 11.00 i Horsens Styrkeløft Klubs lokaler.  

 

Masterudvalg 

 

Der har være afholdt et godt og konstruktivt møde i masterudvalget hvor der er blevet uddelt 

arbejdsopgaver i udvalget.  

sekretær. Henning Thorsens skriver beslutningsreferater fra møder samt sender indkaldelser ud til 

møder. Sekretæren er ligeledes ansvarlig for, at referaterne bliver offentliggjort på forbundets 

hjemmeside. Sekretæren sikrer sammen med formanden, at der indkaldes til møder i udvalget dog 

mindst et møde årligt. 

Klassisk koordinator: Jan Sahlgren  

Bænkpres koordinatorer: Steen Wissing og Jan Sahlgren  

Styrkeløft koordinator: Kim Dahl  

De respektive koordinatorer har ansvaret for indsamling af alle informationer, beskrevet under 

krav for international deltagelse, for både EM og VM, for derefter rettidig (senest 7 dage inden 

forhåndstilmeldingen) at indsende alle informationerne til formanden. Koordinatoren er sammen 

med formanden ansvarlig for, at budgettet for det enkelte stævne overholdes, herunder 

opkrævning af forudbetaling for de stævner hvor dette måtte være relevant. Formanden 

indberetter de samlede informationer til EPF-IPF samt taster informationerne i Goodlift. 

Udpegelse af head coach til stævnerne sker i samråd mellem koordinatoren og formanden. Head 

Coachen har ansvaret for, at kravene i Coach Reponsibility bliver overholdt og at han/hun er 

tilstede under hele stævnet, dvs: teknisk møde og når der er danske løftere i aktion samt ved 

banketten. Det er ligeledes Head Coach ansvar, at der blive skrevet beretning fra stævnet til 

forbundets hjemmeside.  Formanden vil i samarbejde med dommerudvalget sikre, at der findes en 

dommer til stævnet såfremt dette er et krav.  

Budgettet og regnskab. Med den store aktivitet der har været og kommer i forbindelse med især 

EM, vil det blive udfordrende at komme i mål inden for budgetrammen. HT og JR orienterer 

bestyrelsen herom. Der var ligeledes en debat omkring de nye EPF regler omkring startgebyr, 

hvilket betyder, at der skal betales startgebyr for alle de løftere, der står på forhåndstilmeldingen 

60 dage før stævnestart, også selv om man senere og rettidigt trækker sig fra listen.  

Udvalget besluttede derfor, at de klubber der tilmelder løftere til et masterstævne, uden at 

løfterne deltager, hæfter for startgebyret, som pt er 140 Euro. Der er ligeledes også ved nogle 

stævner krav om, at der forudbetales for hotel og transport. Koordinatoren fremsender faktura til 

de enkelte klubber/løftere, og beløbet skal være på forbundets diverse konto senest 28 dage før 

stævnestart i modsat fald fjernes den/de pågældende løftere fra nomineringen.  
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Der er oprettet en fælles mail masterudvalget@styrke.dk således at tilmeldinger til internationale 

mesterskaber automatisk tilgår koordinatoren så ingen informationer vil gå tabt. Der er også 

blevet oprettet et tilmeldingsskema til internationale stævner under fanen masterudvalg på 

hjemmeside inkluderende en lifters profile. Dette dokument skal udfyldes og indsendes ved 

tilmelding af løfterens klub.  Der er blevet udpeget Head Coach til de kommende mesterskaber: 

VM klassisk styrkeløft Jane Aaberg. EM i styrkeløft Jørgen Rasmussen. VM i styrkeløft Kim Dahl. 

Desuden vil udvalget arbejde på at Masterløfterne får de samme muligheder for at erhverve sig 

samme landsholdssæt som de andre landshold.   

 

 

 

Medieudvalg 

Der bliver flittigt opdateret på både Facebook og instagram  

 

Uddannelsesudvalg 

 Dansk Styrkeløft Forbund udbyder uddannelser og kurser for instruktører, trænere, ledere, 
løftere, klubber og dommere. Alle kurser er målrettede til og normalt forbeholdt vores 
medlemmer. Udefrakommende kan deltage såfremt der er plads og mod et aftalt vederlag. 

De tilbudte kurser annonceres via de informationskanaler, som anvendes af DSF. 

Generel information om vores uddannelser 

* Diverse træneruddannelser på forskelligt niveau fra hjælpe- og klubtræner til diplomtræner og 
internationalt styrkeløft diplomkursus. – nogle gange i samarbejde med DIF. 

* Spotkurser i enkeltstående emner bl.a. I samarbejde med DIF 

* Lederuddannelser – herunder uddannelse for klubbernes bestyrelse samt forbundets 
bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. 

* Nationale og internationale dommeruddannelser. - Opfriskningskurser for dommere og andre i 
nye tekniske regler. 

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulenten eller formanden for udvalget. 
Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal 
yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover 
skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde 
tilskud til private lokaler. 

Er der forslag til aktiviteter, kan disse sendes til udviklingskonsulenten. 

 

mailto:masterudvalget@styrke.dk
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Breddeudvalg 

Breddeudvalget i Dansk Styrkeløft Forbund arrangerer lejre og samlinger for alle i klubber under 
forbundet. Dette gøres med henblik på at styrke sammenholdet i og på tværs af klubberne samt 
give interesserede et dybere indblik i såvel sporten som foreningslivet. Alle aktiviteter er 
målrettede til og normalt forbeholdt vores medlemmer. Udefrakommende kan deltage såfremt 
der er plads og mod et aftalt vederlag. 

De udbudte arrangementer annonceres via de informationskanaler, som anvendes af DSF. 

Generel information om vores aktiviteter: 

* Samlinger med fokus på løfteteknik 

* Samlinger med fokus på brug af udstyr 

* Ferielejre. 

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulenten eller formanden for udvalget. 
Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Kommunalbestyrelsen skal 
yde tilskud til aktiviteter for børn og unge og kan yde tilskud til aktiviteter for voksne. Herudover 
skal kommunalbestyrelsen stille ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til rådighed og yde 
tilskud til private lokaler. 

Er der forslag til aktiviteter, kan disse sendes til udviklingskonsulenten. 

Medlemmerne af udvalget udpeges af DSF’s bestyrelse. 

6. Hjemmesiden 

Channe Hviid orienterede omkring en dialog vedrørende hjemmesiden. 

 

7. Priser på medaljer 

Formuleringen i stævnereglerne samt referatet fra repræsentantskabsmøde har givet anledningen til 
fortolkning i forhold til den oprindelige mening. Et medaljesæt består af en hovedmedalje samt 3 
disciplinmedaljer. Sættet koster 100 kr.  
De klubber der måtte mene de har betalt for meget for medaljer må fremsende en beregning på 
restancen skal kontakte DSF inden 1-9-2018 med henblik på at få tilbageført restancen.  
  

 

 

8. Dommersystem 

 

Der har været ønsker omkring et nyt dommersystem og bestyrelsen overvejer flere muligheder. 
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9. Procedure efter endt stævne.  

Et officielt dokument som er tilgængeligt på www.styrke.dk. Dokumentet informerer om hvem der 

har ansvaret for at varetage og videresende stævne protokollerne efter endt stævne. Punktet 

bliver påført krav til afholdelse af danske mesterskaber. 

 

10. Sociale medier.  

Channe forslog en Instagram takeover, hvor de forskellige klubber rundt i Landet får mulighed for 

at "styre" for Instagram i en uges tid. Forslaget blev vedtaget. 

 

11. Møde uden udviklingskonsulenten 

 

Der blev debatteret omkring de fremtidelig muligheder omkring konsulentens funktion  

 

12. Evt. 

Den 19. august klokken 10.00 afholdes der møde omkring strategiplan hos Henning Thorsen 

Hjejlevej 14 7480 Vildbjerg. 

Debat omkring den nye persondatalov og hvad denne betyder for DSF. Det blev besluttet at der 

snarest udsendes en mail til klubberne samt opslag på FB og hjemmeside.  

Forsøgssedler til divisionsturneringen vil blive offentliggjort på hjemmesiden under diverse 

dokumenter.   

 

 


