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Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Styrkeløft Forbund den 25. marts 2012 

 

Mødet blev afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne = OK 

Valg af dirigent = Niels Stærkær 

Prøvning af mandater: De fremmødte klubber havde samlet 46 stemmer. 

Formandens beretning: Var fremsendt til klubberne skriftligt, og denne blev efter lidt diskussion i 

forsamlingen vedtaget. 

Herefter var der en kort gennemgang af Styrkeløftforbundet forskellige udvalg og de aktiviteter der havde 

været i det forløbne år. 

Godkendelse af regnskab: Forbundet redegjorde for regnskabet, som efterfølgende blev vedtaget. 

Indkommende forslag: 

A. Forslag fra KSK 

1. Øvrige officielle stævner pkt. 15 TSK Cup ændres parentesen til:  

 ”Betingelse: Der skal afholdes en udstyrsfri afdeling”  

VEDTAGET 

2. A 2. Startgebyr:  

 ”andet og tredje afsnit slettes”  

VEDTAGET 

3. A 3. Invitation – tilmelding:  

Første afsnit ændres til:  

 ”DSF afsender invitationen til foreningerne senest seks uger før stævnet, og tilmeldinger  

skal sendes via E-mail til DSF senest tre uger før stævnet. Samtidig med tilmeldingen  

overføres startgebyr og eventuel licens for deltagerne til DSF’s bankkonto. En tilmelding  

regnes kun for rettidig, hvis også startgebyr og evt. licens er overført rettidigt”.  

VEDTAGET 
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Andet afsnit ændres til: 

”Tilmeldinger efter tidsfristens udløb accepteres kun, hvis de ikke volder problemer for  

arrangør og forbund og kun mod betaling af dobbelt startgebyr. Disse tilmeldinger  

accepteres ikke efter deltagerlistens offentliggørelse”.  

IKKE VEDTAGET 

 4. A 4. Tilmelding i vægtklasser:  

Ændres til:  

 ”Deltagerne tilmeldes i vægtklasser, som er bindende. Efter tilmeldingsfristens udløb  

udfærdiger DSF en deltagerliste, som sættes på DSF’s hjemmeside senes 14 dage før  

stævnets afholdelse. Kun de deltagere, der er betalt startgebyr og evt. licens for, kommer  

med på deltagerlisten”.  

ER IDENTISK MED GÆLDENDE IPF REGLER 

5. 2. Stævneudstyr slettes. 3. C slettes. 4. Slettes. 5. Slettes.  

ER I FORVEJEN IPF REGLER  

Forslag angående stævneregler/stævneudvalg/budget og eliteudvalg fra TSK 

1. Løbende tilmelding ved nationale stævner . 

IKKE VEDTAGET 

2. DSF stævnekit  

Et sådan kan afhentes ved henvendelse til Horsens Styrkeløftklub  

3. Divisionsturnering deles op/tilskud fra DSF. 

Forslaget blev trukket tilbage 

4. Flere penge til Master  

TSK foreslår at Master tildeles flere penge, 50.000 kr.  

IKKE VEDTAGET 

5. Bedre kommunikation eliteudvalg/landstræner - atleter imellem  

TRUKKET TILBAGE 

C. Forslag omhandlende stævner fra AK Atlas  

Da officielle stævner under DSF afholdes i forskellige landsdele (klubber), og der derved  

bruges en masse klubresurser (som tit er dårlige), og der bruges meget tid, kørsel, for  

løftere, og dommere foreslås følgende: At DSF etablerer et fast løftested, hvor der står  
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fast pro.udstyr mm. til afholdelse af officielle stævner og kurser. Evt. centralt i DK, Odense  (Fyn). Derved vil 

alle spare en masse tid, og resurser, og man ved, at alt er i orden og prof.  

FORSLAGET BLEV IKKE VEDTAGET 

D. Forslag om masters (tilskud) fra AK Atlas  

Da masters løfterne repræsenterer ca. 25 % af alle løftere i DK. Og masters hjemtager  

mange VM- og EM-medaljer. Og da DSF får 1.1 mio årligt af DIF. Foreslås, at tilskuddet til  

mastersudvalget årligt hæves fra kr. 25.000 til kr. 100.000 fra 2012. Da masters klubben er  

nedlagt af DSF. Pg. nye masterklubregler i 2011. Dette uanset oprettelse af ny masterklub,  

nu 2012, og dommergebyr, stiger i fremtiden.  

FORSLAGET BLEV TRUKKET TILBAGE 

E. Forslag angående stævneregler – afholdelse af Danske mesterskaber i styrkeløft fra  

Videbæk Styrkesport v/Søren Bertelsen  

Da jeg kan se på deltager antallet at det daler år for år har jeg en ide til jer .Hvis man laver  

om på reglerne og bytter rundt på dagene så at Dm åben er søndag ,og man laver B  

grupper i alle vægt klasser (de 5 lige under kval krav) og lader dem løfte sammen med  

subjun/jun og master Lørdag ,og hvis der så er en der kommer over kravet til A gruppen og  

i tilfælde at der er A løfter som bommer ud skal det være muligt at få medajle som B  

gruppe løfter .  

FORSLAGET BLEV TRUKKET TILBAGE 

F. Forslag angående divisionsturneringen fra Helge Laursen, stævneudvalget.  

 Under de indledende runder i divisionsturneringen tildeles arrangøren kr. 2.500 for  

afholdelse af et stævne, da deltagerantallet er blevet så stort, at det har mindst samme  

omfang som ved et normalt stævne, hvorfor det for mange er svært at afholde konkur-  

rencen i selve klubben.  

Tilmeldingsgebyret til divisionsturneringen udgør kr. 500,- for det første hold. Ved mere  

end 1 hold er prisen 1000,-. Den nuværende ordning belaster forbundets økonomi, og man  

ved ikke, hvor stort frafaldet er i de efterfølgende runder, da det jo ikke koster noget at  
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tilmelde 4 hold for at være på den sikre side.  

FORSLAGET BLEV VEDTAGET 

G. Forslag om at gøre Nordland RAW til et officielt dansk mesterskab fra Helge Laursen,  

Stævneudvalget  

Da man nu internationalt er kommet i gang med RAW-stævner, foreslås det, at Nordland  

Cup (Raw) gøres til et officielt dansk Raw-mesterskab.  

FORSLAGET BLEV VEDTAGET 

H. Forslag fra Thisted Vægttrænings Forening angående kørselsgodtgørelse.  

Regulering af kørselsgodtgørelse og regler for udbetaling:  

TVF foreslår, at DSF’s kørselsgodtgørelse inddeles på følgende måde:  

Dommere og udvalgsmedlemmer afregnes med kr. 2.50 pr. km ved kørsel, hvor man er  

alene i bilen, og kr. 3.00, hvis 2 eller flere godtgørelses berettigede dommere/  

udvalgsmedlemmer kører sammen i én bil. I tilfælde af samkørsel skal der på  

afregningsblanketten anføres, hvem der kører med i bilen for at der kan udbetales den  

forhøjede sats. .  

Landsholdsatleters kørsel til samlinger afregnes med kr. 1,50 ved kørsel, hvor man er alene  

i bilen, og kr. 2,00, hvis 2 eller flere godtgørelsesberettigede atleter kører sammen i én bil.  

I tilfælde af samkørsel skal der på afregningsblanketten anføres, hvem der kører sammen i  

bilen, for at der kan udbetales den forhøjede sats.  

(Der udbetales ikke godtgørelse for kørsel til lufthavne og opsamlingssteder i forbindelse  

med landsholdsrejser. DSF betaler rejseomkostninger fra/til det angivne  

afrejse/ankomststed. Transporten hertil og fra er for atleternes egen regning) .  

Alle krav på kørselsgodtgørelse skal fremsendes til kassereren senest 14 dage efter den  

godtgørelsesberettigede kørsel er foretaget. Retten til kørselsgodtgørelse bortfalder, hvis  

kravet ikke er fremsendt inden for førnævnte periode. .  

Udbetaling af fremsendte kørselsgodtgørelseskrav foretages i løbet af de første 7 dage i  
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hver måned, således at der maximalt går 5 uger fra fremsendelse af kravet til udbetaling  

foretages.  

FORSLAGET BLEV VEDTAGET. 

I.  

Indførelse af en individuel bænkpresliga afviklet sideløbende med divisionsturneringen:  

FORSLAGET BLEV IKKE VEDTAGET  

 

7. Valg af bestyrelse, Ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor,  

     1 intern revisorsuppleant og et eksternt revisionsfirma. 

På valg til bestyrelsen er: formand, Helge Laursen, sekretær Lars Berg og et ordinært  

bestyrelsesmedlem for 2 år (vakant). Helge Laursen og Lars Berg er begge villige til at modtage  

genvalg. Til den ordinære bestyrelsespost foreslår bestyrelsen, Peter Bøgh Larsen, Nors.  

GENVALG TIL HELGE OG LARS 

NYVALG TIL PETER  

Valg til ordens- og amatørudvalget. Bestyrelsen foreslår Dennis Jakobsen. Dennis er Cand. Jur.  

og Cand. Merc. Jur. Han er bosat i Aalborg.  

VALGT 

På repræsentantskabets vegne 

Lars Berg Andersen 

Sekretær i DSF. 


