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Referat 17.09.16 

Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Alex Thorsen, Janni Weinke, Peter 

Bøgh Larsen.  

Fraværende: Danny Bill Møller  

Referent: Janni Weinke 

 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Godkendt uden bemærkninger 

Økonomi/budget 

Bestyrelsen har gennemgået hvor mange udgifter der har været til og med August måned i år, og 

overordnet er der brugt mindre end der er budgetteret med. 

Til næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen diskutere hvorvidt landsholdet skal modtage 

kørselspenge til samlinger. Eliteudvalgets holdning skal tages i betragtning. 

 

Beretning fra de forskellige udvalg 

Stævneudvalg: 

Der er stadig en enkelt klub som ikke har betalt for JM 3-kamp, AK Jyden. 

Der er styr på medalje-ordningen nu beretter Kenneth K. Enkelte klubber finder at priserne på 

medaljer/pokaler er for dyre, men DSF er tilfreds med det danske firma som bruges, da det er let 

at rette fejl, og på trods af at et firma i Tjekkiet er billigere, så er fragt-tiden for lang og fejl kan ikke 

let rettes. 

Kenneth K. foreslår at DSF indkøber "pop-up" bannere, fx to til øst og to til vest. Peter B. og Klaus 

B. ser på priser i næste uge. 

Dommerudvalg: 

Henning og Danny står for at lave alle planer til dommerpåsætning. 
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Uddannelses- og breddeudvalg: 

Peter A. beretter at det sidste DIF-modul kursus planlægges til afholdelse i november.  

Ungdomskonkurrence er igang med at blive planlagt. 

Eliteudvalg: 

Klaus B. beretter at økonomien ser rigtig fornuftig ud bl.a. pga. Jørgen Rasmussens store arbejde. 

Eliteudvalget slår fast at landsholdets løftere ikke selv skal bestemme hvem som coacher dem, og 

at løfteren ikke alene bestemmer hvilke kilo der sættes på stangen til stævner. 

Klaus B. har strategien for eliteudvalget færdig indenfor en uges tid. 

Masterudvalg: 

Peter B. beretter at Masterudvalget har fået en bøde på 500 euro for, at headcoach ikke deltog i 

teknisk møde ved EM Masters i 3-kamp, dette ansås dog for at være en fejl, idet Jørgen Rasmussen 

deltog pga. headcoach Jan Sahlgrens fravær. 

 

Bestyrelsen beslutter at headcoach (HC) kun stilles til rådighed ved min. 4 deltagere ved 

pågældende stævne. 

HC skal deltage i teknisk møde. 

HC skal være til stede og koordinere ved samtlige danske løftere som deltager. 

Såfremt en løfter ikke selv har træner med hjælper HC løfteren, eller sørger for at finde en 

kompetent stedfortræder. 

HC skal skrive beretning til DSF hjemmeside. 

HC skal deltage ved banket, hvis der er præmieoverrækkelse.  

 

I forbindelse med afvikling af stævner: 

Sekretæren skal være i besiddelse af en printet rekordliste, som speaker og sekretær kan se under 

stævnet. Derved skal de være opmærksomme på fx en subjunior rekord til et open stævne, da 

stævneprogrammet har mangler. 
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En A-dommer skal kaldes til dommerbordet i ordentlig tid når denne skal dømme en rekord for en 

B-dommer. 

Sekretæren skal via speakeren, tilkalde de korrekte dommere til underskrivelse af protokol, så 

snart sidste løft er afsluttet. 

 

Til næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen tale om, hvorvidt der skal udpeges en headcoach for 

hver klub til nationale stævner. 

Pågældende skal være bindeled til stævnearrangør og dommere; og har ansvar for at løftere bliver 

orienteret om regler og praktiske oplysninger - såsom mulighed for rekordsætning, oprydning, 

præmieoverrækkelse m.v. Det vil være fint hvis navn på pågældende bliver oplyst til 

stævnearrangører, på selve stævnedagen forud for indvejning. Hvis det skønnes nødvendigt, 

kan man indkalde til et kort teknisk møde. Bestyrelsen skal ydermere have en debat om hvor 

meget man kan forvente af klubberne, atleterne og deres engagement. 

 

Deadline for indbetaling af stævnegebyr til den afholdende klub, er den dato som står på 

tilmeldingen. Hvis betaling ikke finder sted rettidigt, må den afholdende klub udelukke den klub 

som ikke har betalt. Dette blev besluttet på repræsentantskabsmødet 2015. 

 

Hjemmeside 

Peter B. har et tilbud fra Webconcept på 70.000 ekskl. Moms, men Webconcept har indtil videre 

ikke overholdt andre aftaler som Peter B. har haft med firmaet (i forbindelse med private 

firmaaftaler), og derfor finder bestyrelsen ikke Webconcept tillidsvækkende. 

Kenneth K. foreslår at tage kontakt direkte til Pandiweb som er et firma Webconcept arbejder 

sammen med. 

 

Mulighed for at DSF bliver en del af bænkpresmesterskaberne ved de Paraolympiske 

lege 

Peter A. har aftalt møde med Pia Skovborg i forbindelse med blind løfter. 

I Danmark er der umiddelbart ingen deltagende bænkpressere ved PL. 
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Eventuelt 

Liga turnering Øst mangler arrangør. Bestyrelsen opfordrer klubber til byde ind. Hvis ikke der findes en 

arrangør vil de østlige klubber være velkomne til at deltage ved afholdelse i HSK, som afholder turneringen i 

Vest. 

DIF workshop 

Yderligere til stede: Mark Wolff, Jørgen Rasmussen, Bill Hald. 

Efter bestyrelsesmødet fortsatte DSF's strategiske arbejde som følge af DIF's ændrede økonomiske 

fordelingsmodel. 

Dette var møde nr. to i rækken, og den 1. november skal der være et nyt møde med deltagelse af de to 

konsulenter samt Peter Bøgh Larsen og Klaus Brostrøm. 

 

Miniseminaret havde deltagelse af bestyrelsen samt tre medlemmer af Eliteudvalget. Anders Vedel, 

forbundskonsulent, gav udtryk for, at det havde været et særdeles positivt møde, hvor deltagerne havde 

arbejdet med SUMO-model og var fremkommet med mange gode ideer., som kan indgå i det endelige valg 

af strategispor. Den 27. oktober skal det være nogenlunde på plads, så vi kan færdiggøre indstillingen af 

strategisporene på mødet den 1. november. 

 

DSF vil gerne have behandlet sin indstilling til valg af strategiske spor på et bestyrelsesmøde i DIF den 6. 

december. Så der bliver en del at  tage stilling til i den kommende tid. Vi ser fortrøstningsfuldt på arbejdet 

med denne opgave 

 

Næste møde med DIF er 1. november kl. 10.00.  

Klaus B., Peter B. og Peter A. deltager som repræsentanter for DSF. 

 


