20-03-2016

Referat af Repræsentantskabsmøde 20.03.2016
Afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

1. Valg af dirigent
Valgt til dirigent blev Henning Thorsen uden modkandidat. Henning Thorsen konstaterede, at
repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne og dagsordenen var godkendt.

2. Prøve af mandater
Klubber til stede:
Rødby Motion - 2
Hvidovre styrkeløft forening - 2
Tårnby Styrkeløftklub - 2
Thisted - 2
Teutonia - 2
Horsens Styrkeløft - 2
OBBC - 2
ER powerlifting- 2
AK Frem - 2
AASK - 2
Fyns Styrkeløft - 2
Videbæk - 2
De fremmødte klubber havde 24 stemmer samt bestyrelsen 7 stemmer, i alt 31 stemmer. Da der ikke er
indkommet ændringsforslag til vedtægter, gælder simpelt flertal.
Trille Kyvsgaard og Jan Traulsen fungerer som stemmeoptællere.
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3. Formandens beretning
Formandens beretning var fremsendt til klubberne skriftligt.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Formandens beretning for 2015 blev godkendt enstemmigt.

Udviklingskonsulentens beretning og udvalgsberetninger
Beretningerne var fremsendt til klubberne skriftligt.

4. Godkendelse af regnskabet og kassererens beretning
Regnskabet med uddybende notater var fremsendt til klubberne skriftligt.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

5. Forelæggelse af budget til godkendelse
Bestyrelsen foreslår at budgettet til hjemmesiden øges fra 20.000 til 55.000 som det ellers står i det
udsendte materiale - Forhøjelsen godkendes.
Budgettet for præmier i 2016 er sat højt da klubberne nu selv skal anskaffe pokaler og medaljer - det
overskydende beløb kan eksempelvis bruges til en ny stævnevægt i henhold til IPF's regler.
Budgettet blev godkendt enstemmigt i den diskuterede form.

6. Indkomne forslag
Forslag vedrørende stævneregler :
a. Forslag fra bestyrelsen
Ændring af stævnereglerne punkt E. Licens.
Overskriften i punkt E ændres til: "Licens og klubskifte"
Efter de fire første hidtidige afsnit tilføjes følgende:
"Hvis en licensløfter skifter klub, skal dette ske skriftligt til den gamle klub med kopi til den nye klub samt
kopi til stævneudvalget. Ændringen træder i kraft 14 dage efter, at DSF har modtaget orienteringen om
klubskiftet. Løfteren fortsætter på samme licens. Hvis den gamle klub har krav at gøre gældende mod
løfteren , som har meldt sig ud, f.eks. manglende kontingentbetaling, skal løfteren, den nye klub samt DSF
orienteres herom, og først når eventuelle krav er indfriet, træder klubskiftet i kraft. Hvis enighed mellem
parterne ikke kan opnås, er det DSF's bestyrelse, som er øverste myndighed. En løfter, der efter
tilmeldingsfristens udløb er tilmeldt et stævne for sin gamle klub, kan først få overflyttet sit medlemsskab til
en ny klub, når pågældende stævne er afviklet.
En opnået licens kan ikke gøres passiv. Hvis man ikke ønsker at stå på licenslisten, skal man melde fra. En
udmeldelse af licenslisten medfører, at løfteren ved genindmeldelse skal stå på listen igen i 12 måneder, før
vedkommende kan løfte i konkurrence igen. Betaling ved genindmeldelse, inden for en periode på 4 år fra
den dag, udmeldelsen er foretaget, på licenslisten er kr. 2.500,00, og først når denne betaling har fundet
sted, står man igen på licenslisten.
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Da en løfter, som har været medlem af en klub, men er blevet klubløs, ikke er under opsyn og vil være svær
at opspore for ADD, skal vedkommende løfter ved indmeldelse i en ny klub have været medlem af denne
klub i 12 måneder, før han/hun kan deltage i en officiel konkurrence under DSF igen. For at sikre en løfter
mulighed for at finde en ny klub, skal en klub, som ønsker at udmelde en løfter, orientere løfteren skriftligt
herom min. 30 dage før udmeldelse."
Ikrafttræden pr. 1. oktober 2016
Motivation: Det er nødvendigt med regler for klubskifte. Yderligere skal det gøres sværere at bruge
framelding af licensen til at undgå kontrol fra ADD.
Forslaget stilles til afstemning:
23 stemmer for forslaget
6 stemmer imod forslaget
Forslaget er vedtaget

b. Forslag fra bestyrelsen angående klubsanktion i forbindelse med klubber, som har positive
licensløftere. Skal ved vedtagelse placeres i stævnereglerne som 1.I.
"- Hvis en klub har én positiv licensløfter i et år, skal DSF bede ADD om at skærpe kontrollen i klubben, og
klubben skal redegøre for situationen over for DSF og en repræsentant for ADD.
- Hvis en klub har to positive licensløftere i et år, vil klubbens officials og løftere ikke kunne deltage i
konkurrencer under DSF i 4 måneder at regne fra det tidspunkt, hvor den anden positive prøve officielt er
meddelt. Hvis der kommer yderligere en positiv prøve inden for samme år, vil suspensionen blive udvidet
med yderligere 4 måneder, så suspensionen kommer til at gælde i 8 måneder.
I samarbejde med ADD vil DSF i hver situation se på, om der foreligger nogen formildende
Omstændigheder."
Motivation: Det er vigtigt at sikre, at alle klubber arbejder med antidoping, et sundt klubmiljø og på at gøre
alt, alt hvad de kan, for at deres løftere er dopingfri. Ovenfor beskrives, at det får en konsekvens, hvis en
klub ikke har styr på situationen.
Ordlyden af forslaget ændres således at der ikke regnes i kalenderår, men i løbende måneder. Forslaget
lyder herefter som følgende:
"- Hvis en klub har én positiv licensløfter i et år, skal DSF bede ADD om at skærpe kontrollen i klubben, og
klubben skal redegøre for situationen over for DSF og en repræsentant for ADD.
- Hvis en klub har to positive licensløftere i et år, vil klubbens officials og løftere ikke kunne deltage i
konkurrencer under DSF i 4 måneder at regne fra det tidspunkt, hvor den anden positive prøve officielt er
meddelt. Hvis der kommer yderligere en positiv prøve inden for fortløbende 12 måneder, vil suspensionen
blive udvidet med yderligere 4 måneder, så suspensionen kommer til at gælde i 8 måneder.
I samarbejde med ADD vil DSF i hver situation se på, om der foreligger nogen formildende
Omstændigheder."
Under mødet foreslås det, at suspensionen for to positive prøver forlænges til 12 måneder og at
suspensionen for tre positive prøver forlænges til 24 måneder.
Følgende forslag stilles til afstemning:
"- Hvis en klub har én positiv licensløfter i et år, skal DSF bede ADD om at skærpe kontrollen i klubben, og
klubben skal redegøre for situationen over for DSF og en repræsentant for ADD.
- Hvis en klub har to positive licensløftere i et år, vil klubbens officials og løftere ikke kunne deltage i
konkurrencer under DSF i 12 måneder at regne fra det tidspunkt, hvor den anden positive prøve officielt er
Side | 3

20-03-2016

meddelt. Hvis der kommer yderligere en positiv prøve inden for fortløbende 12 måneder, vil suspensionen
blive udvidet med yderligere 12 måneder, så suspensionen kommer til at gælde i 24 måneder.
I samarbejde med ADD vil DSF i hver situation se på, om der foreligger nogen formildende
Omstændigheder."
15 stemmer imod forslaget
6 stemmer for forslaget
Forslaget er nedstemt

Følgende forslag stilles til afstemning:
"- Hvis en klub har én positiv licensløfter i et år, skal DSF bede ADD om at skærpe kontrollen i klubben, og
klubben skal redegøre for situationen over for DSF og en repræsentant for ADD.
- Hvis en klub har to positive licensløftere i et år, vil klubbens officials og løftere ikke kunne deltage i
konkurrencer under DSF i 4 måneder at regne fra det tidspunkt, hvor den anden positive prøve officielt er
meddelt. Hvis der kommer yderligere en positiv prøve inden for fortløbende 12 måneder, vil suspensionen
blive udvidet med yderligere 4 måneder, så suspensionen kommer til at gælde i 8 måneder.
I samarbejde med ADD vil DSF i hver situation se på, om der foreligger nogen formildende
Omstændigheder."
26 stemmer for forslaget
1 stemme imod forslaget
Forslaget er vedtaget

c. Forslag fra ER Equipment Powerlifting Team angående stævnereglerne
ER Equipment Powerlifting Team foreslår, at der i fremtiden arrangeres SM / JM i klassisk Bænk og klassisk
3-kamp i styrkeløft.
Motivation:
I dag findes der SM / JM i Bænk og 3-kamp i styrkeløft, DM i Bænkpres og 3–kamp i styrkeløft og DM
klassisk Bænk og klassisk 3-kamp i styrkeløft.
Idet der i dag er størst søgning mod de klassiske stævner, vil det være naturligt, at der også i fremtiden blev
arrangeret et SM / JM i klassisk Bænk og klassisk 3-kamp.
Endvidere vil det også i forhold til kåring af årets løfter, som kræver deltagelse i to stævner, skabe en
uafhængighed af private og udenlandske stævner.
Bestyrelsen bakker op om forslaget.
Forslaget stilles til afstemning:
26 stemmer for forslaget
0 stemmer imod forslaget
Forslaget er vedtaget
Da stævnekalenderen for 2017 allerede er planlagt træder forslaget først i kraft fra 2018.

d. Forslag fra ER Equipment Team angående stævnereglerne
ER Equipment Powerlifting Team foreslår, at der for ALLE styrkeløftere i Danmark, der ønsker at stille op til
stævner, skal stilles krav om, at:
• man skal deltage i SM / JM for at deltage i DM
• man skal deltage i DM for at repræsentere Danmark ved Internationale stævner
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det gælder både for ”udstyr” og klassisk, bænk og 3-kamp.
Motivation:
Vi tror og håber på, at det vil sikre en større deltagelse ved de nationale stævner, der arrangeres af frivillige
i klubberne ude i landet.
Det vil også skabe en mulighed for at brande selve sporten på bedste vis, ved at Danmarks bedste
styrkeløftere stiller op, hvilket kan skabe interesse for sporten, og hvilket igen hypotetisk kan give en større
medlemstilgang på landsplan end der er nu.
Bestyrelsens holdning:
Intentionen med at skabe større deltagelse ved de nationale stævner er rigtig. Men et flertal i
bestyrelsen mener, at en sådan beslutning vil påvirke Eliteudvalgets arbejde med landsholdene, og at dette
vil være et problem for mange landsholdsløfteres planlægning. Angående deltagelse i DM for at kunne
deltage internationalt er vi enige med forslagsstilleren, men sådan praktiseres det også af Eliteudvalget.
Forslaget stilles til afstemning:
6 stemmer for forslaget
24 stemmer imod forslaget
Forslaget er nedstemt

e. Forslag fra Horsens S.K om udstyrssituationen
Lige vilkår for styrkeløftere og klassiske styrkeløftere. Horsens SK
Motivation: Med offentliggørelse af referatet fra bestyrelses møder d. 13-12-2015 har bestyrelsens
gjort sig skyldige i udstyrsracisme.
Brug af udstyr i 2016: Bestyrelsen i DSF har drøftet sagen om brug af udstyr i det kommende år. Den har
besluttet følgende: IPF's tekniske regler (inklusive godkendt udstyr) for 2016 vil, når de offentliggøres i
januar, være gældende med undtagelse af trikot og bælter, som blot skal overholde de tekniske reglers mål
og specifikationer. For løftere, som skal repræsentere Danmark, skal alle IPF's udstyrsregler overholdes, da
det er en betingelse for deltagelse i mesterskaber/stævner (f.eks. VM og EM) sanktioneret af IPF: Dette
betyder, at særreglen for Danmark angående trikot og bælter stadig gælder. Vi tager, ligesom vi har skrevet
de to sidste år, forbehold for, at situationen kan ændres. Derfor anbefaler vi stadig løftere, som skal have
nyt udstyr, kun at købe produkter hos de af IPF sanktionerede forhandlere.
Dette er i klar strid med tidligere udmelding på området bestyrelsesmødet citat taget pkt.11 fra
referatet 8. februar 2015 ”Skal vi indsende et forslag til EPF om, at man internationalt i RAW kan bruge alt
udstyr, som overholder de tekniske regler? M.h.p.at sende forslaget videre til IPF fra EPF's side? Der var
flertal for dette forslag. Dog blev det påpeget, at udstyrsløfterne ikke skulle forbigås. Grunden til at det ikke
er både RAW og Udstyr, der indsendes forslag om, er at repræsentanterne fra det internationale arbejde:
Peter Bøgh og Klaus Brostrøm mener, at det har størst gennemslagskraft, hvis man starter med RAW, der
kræver mindre udstyr. Når der er kæmpet for RAW, vil der naturligvis også blive stillet samme forslag med
hensyn til udstyrsløfterne. Derved kan RAW bane vejen for udstyr. Der blev lagt vægt på at begge retninger
er lige vigtige”. Det er vigtigt at begge kategorier har lige vilkår idet det er sportsligt unfair at en klassisk
løfter nationalt ikke skal overholde IFP’s tekniske regler men en udstyr løfter skal, idet det er samme regel
der afviges fra. Da der ikke har været sendt et forslag til behandling på hverken EPF eller IPF kongres i
henhold til bestyrelsesbeslutningen d.6.februar skal fritagelsen for at overholde de tekniske regler gælde
begge kategorier. IPF regler: Approved supportive equipment: Only costumes, support shirts, wraps, belts
and singlets from commercial manufacturers officially registered and approved by the Technical Committee
shall be permitted for use in Powerlifting Competitions. This applies to all championships and records, from
Local to World.
Forslag til afstemning: Alle kategorier både klassisk og styrkeløft kan anvende alt godkendt udstyr i henhold
til de tekniske regler, uanset om fabrikanten har betalt fee til IFP eller ej.
Hvis ovenstående forslag bliver nedstemt ønskes nedenstående forslag til afstemning:
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Alle kategorier i både klassisk og styrkeløft skal overholde IPF’s samlede udstyrsregelsæt. Løftere må
således kun løfte i udstyr fra IPF sanktionerede forhandlere.
Bestyrelsens holdning udtrykkes først på mødet.

Følgende forslag stilles til afstemning:
"Alle kategorier både klassisk og styrkeløft kan anvende alt godkendt udstyr i henhold til de tekniske regler,
uanset om fabrikanten har betalt fee til IPF eller ej."
8 Stemmer for forslaget
16 Stemmer imod forslaget
Forslaget er nedstemt

Følgende forslag stilles til afstemning:
"Alle kategorier i både klassisk og styrkeløft skal overholde IPF’s samlede udstyrsregelsæt. Løftere må
således kun løfte i udstyr fra IPF sanktionerede forhandlere."
18 stemmer for forslaget
3 stemmer imod forslaget
Forslaget er vedtaget og træder i kraft fra. 1. januar 2017.

7. Valg af bestyrelse, ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor, 1 intern
revisorsuppleant og et eksternt revisionsfirma
Formandsposten: Klaus Brostrøm er villig til genvalg (for 2 år)
Sekretær: Janni Weinke er villig til genvalg. (for 2 år)
Kasserer: Bestyrelsen indstiller Elise Thorsen (for 1 år)
Menigt medlem 1: Jacob Beermann er ikke villig til genvalg. (for 2 år)
Menigt medlem 3: Alex Thorsen er villig til genvalg (for 2 år)
Næstformand: Bestyrelsen indstiller Peter Bøgh Larsen (for 1 år)
Valg til ordens- og amatørudvalget. Bestyrelsen foreslår genvalg til Nick Rodsten
Klaus Brostrøm er genvalgt som formand
Janni Weinke er genvalgt som sekretær
Elise Thorsen er valgt som kasserer
Danny Bill Møller er valgt som menigt medlem nr. 1
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Alex Thorsen er genvalgt som menigt medlem nr. 3
Peter Bøgh Larsen er valgt som næstformand
Nick Rodsten er genvalgt til ordens- og amatørudvalget

8. Eventuelt
Henning Grøn Thorsen får prisen som årets frivillig.
Resterende præmier for årets løftere som endnu ikke var blevet uddelt, blev uddelt.

Repræsentantskabsmødet sluttede klokken 14:20

Referent: Janni Weinke
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