Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. august 2014 kl. 11.00 i Aalborg
Deltagere: Klaus Brostrøm, Eva Buxbom, Jacob Beermann, Henning Thorsen, Peter Bøgh, Peder
Hindborg, Peter Andersen og Jan V. Vestergaard.
Referent: Eva Buxbom
Pkt.1 Bemærkninger til sidste mødereferat
Ingen bemærkninger til referatet
Pkt.2 Opfølgning på sidste mødes beslutninger
1. Streamingudstyr
Det blev besluttet, at indkøbe et webkamera, max 1000kr. Hermed er streamingudstyret
intakt. Derudover vil Henning anskaffe en lakpen til at mærke alt udstyr. Jacob vil arbejde
videre på at udvikle en seddel, der skal underskrives ved lån af udstyr. Derudover skal der
også sendes en mail til forbundet i forbindelse med lån af udstyr, mailen skal sendes til på
jacob@styrke.dk.
2. Vægt
I forbindelse med VM bænk i Rødby er der blevet indkøbt en konkurrencevægt med to
decimaler.
3. Håndbog
Jacob og Eva vil arbejde videre på en kort video om styrkeløft samt en kort indføring i
træningsprincipper.
4. Sammenlægning af stævner
Senest en uge inden næste bestyrelsesmøde, skal der indsendes konkrete forslag til,
hvordan stævnerne kan sammenlægges bedst muligt. Dette punkt vil herefter blive
behandlet.
5. Sponsor
Jacob har undersøgt tidligere muligheder og vil forsætte dette arbejde. Der er flere i
bestyrelsen, blandt andet Henning, der har gode erfaringer med at skaffe sponsorater til
sin klub. Disse erfaringer vil udviklingskonsulenten Peter Andersen drage nytte af ved
udarbejdelse af en skabelon til søgning af sponsorater til klubber. Derudover vil han se på
DIF’s standard for ansøgninger og eventuelt tilpasse den DSF’s brug.

6. Trykte medier

Medieudvalget opfordres til at understøtte klubber, der afholder stævner i deres arbejde
med at komme i de trykte medier. Peter Bøgh vil videresende medieplan. Der opfordres til
at kontakte landsdækkende aviser ved nationale stævner. Vigtigheden af at kunne
præsentere journalister for flere indgangsvinkler samt skabe gode kontakter blev
fremhævet.
7. Skolereformen og dens muligheder
Udviklingskonsulent Peter Andersen forsætter sit gode arbejde og følger op på
eksisterende gode relationer.
Pkt.3. Regnskab
Regnskabet blev gennemgået.
Pkt.4. Orientering fra de forskellige udvalg:
1. Dommerudvalget
Der er blevet fulgt op på, at dommerne ikke i god tid melder ud hvilke stævner, de kan
dømme til. Vi har nogenlunde det antal dommere, vi har brug for, men der vil hvert år blive
tilbudt nye kurser, fordi der er et frafald undervejs.

2. Stævneudvalget
Henning står for at forsøgssedler til stævnerne. Jan Vagn har undersøgt forholdene
omkring sjællandske klubber og deres mulighed for at afholde ligastævner. Ved at inddrage
fredage, skabes der flere muligheder. Henning tager kontakt og følger op. Kravet er, at der
minimum skal være 10 hold til finalen fordelt mellem junior, raw og udstyr. Muligheden for
at have to runder i stedet for tre vil blive undersøgt i forhold til at stille det som forslag til
repræsentantskabsmødet.
3. Masterudvalget
Det går rigtigt godt.
4. Uddannelsesudvalget
Det bliver nødvendigt at uddanne fem kategori 2 dommere over det næste halve år. En ny
dommerbog er under udvikling. Den skal sikre, at dommerne bruger deres
dommeruddannelse tilstrækkeligt.
Dommer-B-uddannelsen var en succes, og der blev uddannet 10 nye dommere.
Det første kursus om fysisk træning er tilmeldingsmæssigt blevet en succes. Bliver det
overbooket, kan der planlægges yderligere en tilsvarende uddannelse i løbet af efteråret.
Der vil fremadrettet blive udbudt moduler, som supplerer kurset. Det vil ikke være en
forudsætning, at man har deltaget på alle kurser for at deltage på de enkelte kurser .

Pkt.5. Indkomne forslag
1. Skabelon til invitationer
Det blev forslået, at der bliver udviklet skabeloner, som klubberne kan hente ned fra
nettet. Der kan udvikles to skabeloner en til invitationer til stævner samt en til plakater.
Jørgen Krog har erfaring inden for dette område, og Henning vil tage kontakte ham. Ved
næste bestyrelsesmøde vil der blive fremlagt to konkrete forslag.
2. KUF tilbud om kurser
KUF’s bestyrelse tilbyder bestyrelseskursus til alle bestyrelser. Dette har bestyrelsen ingen
interesse i. Peder Hindborg vil deltager i kursus om formandskab i DIF regi samt et
arrangement om folkeskolereformen, hvor han står for tilmeldingen.
3. Klubtræner deltagelse ved landholdssamlinger
De fleste klubber har ikke en klubtræner, men man hjælper hinanden. Hvis en klubtræner
skulle deltage, må det være udgift neutralt. Det må være op til landstræneren og
landstrænerassistenterne at vurdere, om de har overskud til det. Forslaget vil blive taget
op på næstkommende eliteudvalgsmødet.
4. Afholdelse af Crossfitstævner i forbundsregi
Argumentationen for er, at det vil give flere medlemmer, bedre økonomi, samt en større
udbredelse af kendskabet til styrkeløft. Dette vil kræve, at Crossfit skal have licens og være
underlagt DSF’s regler. Her skal vi være særlige opmærksomme på, at reglerne overholdes.
Mulighederne vil blive nærmere undersøgt, og udviklingskonsulenten Peter Andersen vil til
næste bestyrelsesmøde komme med et oplæg.
5. Indlemmelse af Kettlebell som aktivitet i forbundet
Argumentationen for er, at kettlebell og styrkeløft vil kunne supplere hinanden. Der vil
være flere muligheder samt økonomiske fordele. Jacob har kontakt til personer, der dyrker
Kettlebell og vil formidle dem til udviklingskonsulenten Peter Andersen, som til næste
bestyrelsesmøde vil fremlægge et oplæg.
6. Medlemskort til styrkeløftklubber
Et medlemskort vil være for omstændigt, men bestyrelsen opfordrer klubberne til at lade
styrkeløftere fra andre klubber træne gratis i kortere perioder.
7. Overførsel af kontingent
Dette må være op til klubberne, men bestyrelsen opfordrer til, at der føres en sober politik.
8. Præmieproblematikken
Der blev debatteret i hvilket omfang disciplinmedaljer skulle uddeles, hvor meget tekst der
skulle trykkes på dem, og hvorvidt der skulle sættes ekstra midler af til en eventuel
ekstraudgift. Jan Vagn vil arbejde videre med et konkret forslag til næste bestyrelsesmøde,
som vil blive fremlagt. Der blev ligeledes debatteret, om der skulle gives diplomer til alle

deltagere samt hvilke computersystem, der så skulle tages i brug. Jacob har kendskab til
print af diplomer til stævner og ville dele sine erfaringer med Peder Hindborg. Dette punkt
vil der blive arbejdet videre på, og et oplæg vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde.
Pkt.6. Evt.
1. Licens
Hvordan sikres det, at løftere, der deltager til stævner, har betalt licens? Peder Hindborg
arbejde videre på et registreringssystem i samarbejde med Johnny Kosela, som vil blive
fremlagt ved næste bestyrelsesmøde.
2. T-shirt
Er det muligt at spare penge ved at revurdere køb af T-shirt til landsholdene? Dette blev
debatteret. Emnet ligger under eliteudvalget, som vil tage den endelige beslutning.
3. Udviklingskonsulents funktion mere synlig
Det er ikke alle, der ved hvilke funktioner udviklingskonsulenten har. Derfor blev det
forslået, at Peter Andersen fik sit eget fanblad på hjemmesiden. Dette ville Peter Andersen
gå videre med.
Næste bestyrelsesmøde
d. 7. december 2014 klokken 11.00 Aalborg lufthavn.

