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Referat fra møde i masterudvalget april 2018 
Dato: 29. april 2018 mødestart klokken 10.00 

Sted: Café Antvorskov 39 Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse.  

Deltagere: Jørgen Rasmussen, Henning Thorsen, Jan Sahlgren, Kim Dahl og Steen Wissing. 

Afbud: Ingen. 

Referent: Jørgen Rasmussen. 

Dagsorden 

1. Fordeling af opgaver i udvalget  

 

Sekretær: Henning Thorsens blev valgt som sekretær. 

Sekretæren 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 blev valg som klassisk koordinator. 

Den klassiske koordinator har ansvaret for indsamling af alle informationer, beskrevet under krav 

for international deltagelse, for både EM og VM i klassisk styrkeløft, 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.     
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Bænkpres koordinatorer: Steen Wissing og Jan Sahlgren blev valg som bænkpres koordinatorer 

Bænkpres koordinatorerne har ansvaret for indsamling af alle informationer, beskrevet under krav 

for international deltagelse, for både EM og VM i bænkpres samt klassisk bænkpres, 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.  

 

Styrkeløft koordinator: Kim Dahl blev valgt som styrkeløft koordinator  

Styrkeløft koordinatoren har ansvaret for indsamling af alle informationer, beskrevet under krav 

for international deltagelse, for både EM og VM i styrkeløft, 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.    

  

 

2. Budget og økonomi  

Budgettet og regnskabet blev gennemgået. Det blev konstateret, at 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 
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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 diversekonto senest 28 dage før 

stævnestart i modsat fald fjernes den/de pågældende løftere fra nomineringen.   

 

 

3. Krav til deltagelse i internationale stævner  

 

Det forslås at ændre i retningslinjer for masterudvalg stk. 4, således at ordlyden bliver som 

nedenstående og det med gult markeret udgår. 

 

Ved udtagelse af løftere til masterlandshold, som skal repræsentere Danmark ved internationale 

stævner, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om, at løfteren ved officielt stævne i Danmark 

eller udlandet har fået godkendt de vedtagne kvalifikationskrav inden for de sidste 14 måneder før 

afholdelsen af stævnet, som der ønskes deltagelse i.  

 

Ligeledes er det som udgangspunkt et krav at pågældende løfter inden for den aktuelle kategori 

(styrkeløft, klassisk styrkeløft eller bænkpres) har deltaget ved sidst afholdte DM eller DM masters 

forud for det stævne, hvori der ønskes deltagelse.  

 

Udførelse af ovennævnte krav sikrer en løfter ret til deltagelse i et stævne i det omfang, at antallet 

af løftere ikke overstiger det antal løftere, som en nation må stille med til stævnet. Selv om en 

løfter har udført krav som sikrer deltagelse i et internationalt stævne, er dette ingen garanti for, at 

pågældende får betalt start- og antidopinggebyr, hvilket til en hver tid afhænger af udvalgets 

budget for det pågældende stævne. Ved udvælgelsen af deltagere vil de løftere, som inden for de 

sidste 14 måneder før afholdelsen af pågældende stævne, har fået godkendt det bedste resultat 

(wilks), have fortrinsret til deltagelse. Udvalget kan, hvor det skønnes at være rimeligt begrundet, 

undtagelsesvis godkende, at der dispenseres fra ovennævnte kvalifikationskrav. 
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Efter en god og konstruktiv debat blev der vedtaget ikke at ændre på retningslinjerne. De 

nuværende retningslinjer er således stadigvæk gældende for international deltagelse.  

 

 

4. Evt. 

Landsholdsdragter. Der har på et tidspunkt været indkøbt nogle landsholdsdragter, som der for 

nuværende ikke kan redegøres for. Steen Wissing følger op på dette. 

JR kontakter forbundets hovedsponsor for at forhøre omkring muligheden for, at interesserede 

løftere kan købe de samme landsholdssæt samt landsholdstrikot, som seniorerne har til en 

favorabel pris. 

Der blev diskuteret, hvorledes man i praksis får det nye koordinatorsystem op at køre. JR 

kontakter webmaster med henblik på at få oprettet en fælles mail til udvalget, som alle 

stævnetilmeldingerne tilgår, således at ingen informationer vil gå tabt. 

 

 

 

 


