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Referat 10.12.16 

Til stede:Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Alex Thorsen, Janni Weinke, Peter Bøgh Larsen, Danny 

Bill Møller 

Fraværende: Kenneth Kyvsgaard 

Referent: Janni Weinke 
 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Godkendt uden bemærkninger 

 

Økonomi/budget 

Udvalg skal sende budget for 2017 til Peter B. i december. 

Klaus B. og Peter B. vil lave budget for 2017 inden året er omme. 

Årsregnskabet er ved at blive lavet, og der burde ikke forekomme udsving i forhold til hvad der er 

budgetteret med. 

 

Beretning fra de forskellige udvalg 

Stævneudvalg: 

Alex T. beretter at stævneudvalget vil lave to tjekskemaer til brug ved stævner. Et for ting der skal være til 

stede og for klubben at have styr på inden stævnet, og et andet til brug for stævnelederen for at vurdere 

flowet under stævnet. 

Medieudvalg: 

Stævneplakat endnu ikke fuldstændig færdiglavet. 

Alex T. og Jacob Beermann skal se på sponsorater.  

Klaus B. sender eksempler på sponsorklasser og priser til Alex T. 

Bestyrelsen taler om at ændre på nyhedsbrevets nuværende form, til at være fx en udgave hver 14. 

dag, med de vigtigste opdateringer. 

 

Dommerudvalg: 

Kurt Petersen, Jan Sahlgren, Birgitte Thorsen, Henning Friis er ny-uddannede A-dommere, 

bestyrelsen ønsker tillykke. 

I forbindelse med EM i Thisted vil der blive afholdt en international dommerprøve, og den 

vejledende a-dommer prøve vil blive tilbudt til de dommere som er mulige kandidater. 
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Uddannelses- og breddeudvalg: 

Peter A. fortæller at der har været inviteret til to uddannelser her i efteråret, men der var ikke nok 

tilmeldte og kurserne blev dermed ikke afholdt. Bestyrelsen overvejer om en anden form for kurser 

skal tilbydes. 

  

Det har været vanskeligt at finde en dato, der passer alle aktiviteter og det overvejes om 

breddetræf skal afholdes individuelt pr. idrætsgren fremadrettet frem for som samlet form med 

både vægtløftning, kettlebell og styrkeløft. 

 

DIF- kontakt og internationalt arbejde: 

Klaus B. fortæller, at ved besøget i Orlando holdt IPF kongres, og formanden for IPF, Gaston Parage, 

berettede, at der er positive udsigter for akkreditering af IPF i IOC. . 

I 2017 vil NM junior + subjunior formentlig ligge i september eller i oktober måned i stedet for i 

starten af året som nu. 

 

Anti-doping udvalget: 

Klaus B. kom med en beretning om McLaren-rapport 2, som i fortsættelse af den første rapport 

bekræfter snyd på statsplan i Rusland. Det ser slemt ud, og så er det endda kun toppen af isbjerget, 

vi har set. 

Bestyrelsen opfordrer alle løftere til at læse den opdaterede version af godkendte og ikke 

godkendte præparater i forhold til doping her: 

http://www.antidoping.dk/sitetools/downloadcenter/wada/dopinglisten%202017 

 

Styrke.dk vil snarest angive links til hvilke kosttilskud, som er blåstemplede. 

 

Der er i år blevet lavet ca. 75 dopingtests på danske atleter. Størstedelen er taget out-of-

competition. Der er også taget en del blodprøver. Alle prøver er negative. 

 

 

Godkendelse fra DIF angående vores strategiske spor 

DSF har udvalgt fire spor som er indgivet til DIF som er godkendt. Disse spor er: 

• DSF vil styrke talent- og elitetræningsmiljøet gennem fokus på etablering af regionale 

kraftcentre 

• DSF vil rekruttere flere medlemmer gennem strategiske samarbejder med private aktører 

• DSF vil have flere børn og unge i alderen 10-16 år med i forbundet 

• DSF vil samarbejde med Parasport Danmark og soldaterprojektet om at åbne sporten op for 

andre målgrupper 
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Disse spor er i overensstemmelse med DIF´s krav. DSF orienterer snarest nærmere om 

strategisporene. 

 

Kørselspenge i forbindelse med samlinger 

Eliteudvalget konstaterer at der er for mange, som kører alene, og derfor skal løfterne kun 

modtage penge, hvis de kører sammen med minimum en anden. Ved særlige tilfælde hvor dette 

ikke kan lade sig gøre, er det op til lederen af samlingen at vurdere, om der kan gives kørselspenge. 

Bestyrelsen accepterer eliteudvalgets forslag, og vil evaluere det næste år for at se om en 

besparelse er opnået. 

 

Skal der udpeges en headcoach for hver klub til nationale stævner, som har ansvaret for 

deres løftere? 

Bestyrelsen mener at der ikke skal udpeges headcoaches for klubberne til stævner, men at 

klubberne må tage større ansvar for, at deres atleter opfører sig passende til stævner samt rydder 

op efter sig selv. 

Stævnelederen har mandat til at diskvalificere en løfter, hvis denne opfører sig upassende til et 

stævne, og skal desuden have skærpet opmærksomhed på at tilse stævnets arealer og oprydning 

af denne. 

 

Stævneprogram: En klub har foreslået om det kan lade sig gøre at implementere at 

protokollen udskrives med indtastede startvægte, kropsvægt, dato og sted således at 

man dermed kan spare en arbejdsgang og blot tage computer med til indvejning og 

indtaste alt direkte. 

Bestyrelsen vil se på hvad det koster for at få det implementeret. 

 

Medaljer og bestilling af disse – hvad skal der gøres i tilfælde af fejllevering? 

Bestyrelsen roser Kenneth K. for at have påtaget sig opgaven med at bestille alle medaljer, på trods 

af at klubberne selv har ansvar for dette. Pr. 1. januar 2017 henviser bestyrelsen til beslutningen 

ved sidste repræsentantskabsmøde, om at klubberne selv skal tage sig at medaljebestilling samt at 

få manglende medaljer genbestilt og leveret til rette modtager. 

Kenneth K. vil sende bestillingsdokumentet til alle klubkontakter, således at klubberne er i stand til 

at bestille medaljer selv. 
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Er der blevet set på priser for ”pop-up” bannere? 

Peter B. har indhentet pris på ca. 700 kr. pr banner. 

Peter B. præsenterer et nyt forslag med nogle store stativer med bannere på, ca. 200x350 cm til ca. 

10.000 kr. pr styk. Disse kan bruges både til nationale stævner og til EM i Thisted. 

Bestyrelsen beslutter at købe 4 pop-up samt 1 af de nævnte store bannere. 

 

Hjemmeside – hvor står vi? 

Pandi Web har givet et tilbud på 52.500 kr. ekskl. moms for et nyt og mere brugervenligt design og 

opsætning af Wordpress. Dertil tilbyder de at flytte alt gammelt indhold samt at opsætte et 

nyhedsbrevssystem for yderligere 11.000 kr. ekskl. Moms. 

Bestyrelsen beslutter at sige ja til tilbuddet. 

Med den nye hjemmeside får sekretæren en større opgave med at opdatere hjemmesiden, sende 

nyhedsbrev osv. Derudover vil resten af opgaverne med hjemmesiden blive fordelt til de forskellige 

udvalg. 

Bestyrelsen er opmærksom på at der i forbindelse med ny hjemmeside stadig vil forekomme en 

udgift til Johnny, for at få overført databaser osv. 

 

 

Liga – er der fundet en arrangør til øst? 

Kenneth har via mail oplyst, at KSK afholder første runde i øst. KSK er ved at undersøge, om de 

også kan afholde anden runde. Kim Dahl har tidligere givet udtryk for at TSK kan træde til ved 

tredje runde, hvis ingen andre melder sig. 

 

Organisering af dommerpåsætning på en mere overskuelig måde 

Danny B. foreslår at man måske inviterer x antal mange dommere til hvert stævne, og svar udbedes 

for at få en bedre dommerpåsætning. 

Bestyrelsen vil se på, om der på næste repræsentantskabsmøde skal sættes et forslag på 

dagsordenen om at genindføre reglen om, at en klub skal betale en afgift på kr. 500, hvis klubben 

har tilmeldt 3 eller flere deltagere og ikke stiller en dommer til rådighed. Der fritages dog for nye 

klubber, som skal have en tidsramme til at få uddannet en dommer. 
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Eventuelt 

DSF ønsker et slogan. Norge har ”Vi løfter sammen og skaber rene vindere”. 

DSF ønsker et slogan på én sætning og max.10 ord. 

Den person som laver det bedste forslag til et slogan, som kan godtages af bestyrelsen, vil modtage 

et gavekort på 500 kr. til valgfrit emne. 

 

Bestyrelsen mangler stadig en kasserer og opfordrer alle til at overveje, om det ikke var en opgave, 

de har lyst til at varetage, så forbundet kan blive aflastet på dette punkt. 

Peter B. foreslår at der indkøbes 1-2 skjorter til bestyrelsesmedlemmer samt andre repræsentanter 

for DSF i udlandet, for at skabe en præsentabel ensartethed. 

Bestyrelsen vedtager forslaget. 

 

D. 12.-19. Marts afholdes der EM i Thy hallen i Thisted. 

Der vil forekomme streaming fra EPF. 

Atleterne skal bo i Vigø feriecenter, og der vil være shuttlebusser til at transportere atleterne. 

Cirka 40 danske atleter deltager. 

Peter B. vil fungere som technical director, sammen med bl.a. Danny B. Klaus B. vil fungere som 

speaker. Ved nogle af konkurrencerne. Janni W. undersøger, om hun kan være til stede nogle af 

dagene. 

 

Peter A. informerer om, at der er kommet enkelte nye klubber til DSF, samt at flere er på vej. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 14. Januar kl. 10.00  i Vejle. 


