
Klage vedr. TSK Cup 2017 

 

Der er tilgået stævneudvalget flere klager over arrangøren Kim Dahls mange roller, herunder stævneleder, 

hjælper, arrangør osv., samt en specifik klage vedr. afviklingen af 83 kg. gruppen med udstyr. 

Stævneudvalget har modtaget klager over den hændelsesrække, hvor Kim Dahl lader en Tårnbyløfter 

indmelde 2. squat med en vægt på kg. 287,5, selvom Tårnbyløfteren havde et startløft på kg. 100, og det 

derfor var et uacceptabelt stort spring, ligesom løfteren slet ikke kom ind til løftet. 

Stævneudvalget er af flere blevet gjort opmærksom på, at det helt klart havde til formål at genere en af de 

andre løftere i klassen, Patryk Bolek. 

Yderligere er stævneudvalget blevet gjort opmærksom på, at spotterne ved Patryk Boleks løft tog sig 

uforholdsmæssigt lang tid, og derved ødelagde Patryk Boleks forberedelse. Spotterne gjorde efter det 

oplyste, at flot stykke arbejde ved alle øvrige løft, men når det kom til Patryk Boleks tur, så blev tempoet 

sat væsentligt ned, og flere af klagerne har oplyst, at de ligefrem stod og grinede samtidig med at de lod 

som om at der var noget galt med udstyret, indtil der blev givet klarsignal ”udefra”, og pludselig var der 

intet galt med udstyret. 

 

Stævneudvalget finder, at Kim Dahls mange roller til stævnet gør, at der er tale om inhabilitet i forhold til at 

virke i alle posterne, da der er sammenfaldende interesser. 

Stævneudvalget finder, at Kim Dahl har udvist en sportslig unfair måde at afvikle gruppen på, til fordel for 

Mickel Dahl og til gene for Patryk Bolek. 

Efter stævneudvalgets opfattelse har Kim Dahl ikke upartisk virket som stævneleder, hvilket indebar, at 

løftere/trænere ikke havde et sted at adressere deres indsigelser, klager og bekymringer. 

 

Stævneudvalget giver derfor Kim Dahl en advarsel for usportslig indblanding i stævnet, og for at tildele sig 

selv flere roller med sammenfaldende interesser, hvorved stævnets løftere/trænere ikke havde noget sted 

at adressere deres frustrationer. 

 

 

     Stævneudvalget Nov. 2017 


