
Klage vedr. Mickel Dahls resultater til TSK Cup 

 

Stævneudvalget har modtaget flere klager i forbindelse med TSK Cup 2017. 

Klagerne går på løfteren Mickel Dahl og den måde som Mickel Dahl opnåede sine resultater på. 

 

Flere klager går specifikt på indvejningen af Mickel Dahl i 83 kg. klassen, der efter klagernes opfattelse blev 

indvejet inden den officielle indvejning startede kl. 16. 

Klagerne har oplyst, at de stod i køen kl. 1600 hvor indvejningen til gruppen startede, og på intet tidspunkt 

sås Mickel Dahl i køen. 

I stedet bemærkede klagerne, at Mickel Dahl gik omkring og indtog madvarer og drikkelse, som om han 

allerede på dette tidspunkt var vejet ind. 

Mickel Dahl vejede til stævnet ind på 83,0 kg. 

Klagerne har oplyst, at de efterfølgende blev gjort bekendt med, at Mickel Dahl fik lov at veje ind som den 

første, da han skulle hjælpe med de sidste praktiske foranstaltninger i forbindelse med stævnet. 

 

Ved kontakt til indvejningsdommer Horst Dieter, har denne oplyst, at han tillod Mickel Dahl at springe fra 

sin indvejningsplads som nr. 7, til nr. 1, fordi Mickel Dahl skulle deltage i de sidste forberedelser til 

afholdelse af stævnet. Indvejningsdommer Horst Dieter gør gældende, at ingen er vejet ind før den 

officielle indvejning startede kl. 1600. 

 

Mickel Dahl har, efter stævneudvalget opfattelse, opnået en uberettiget fordel, nemlig mere tid til 

indtagelse af mad og drikke, ved at veje ind som den første.  

Ud fra det oplyste, antager Stævneudvalget, at Mickel Dahl har opnået 20-30 min. mere i forberedelsestid 

end sine nærmeste konkurrenter. 

Efterfølgende gør Mickel Dahl under konkurrencen vellykkede forsøg på at slå Danske rekorder. 

 

Da disse rekorder er opnået på et ikke korrekt grundlag (mere tid til indtagelse af mad og drikke) har 

stævneudvalget besluttet IKKE at anerkende Mickel Dahls rekorder. Samtidig har stævneudvalget besluttet, 

at Mickel Dahls resultater er opnået på et forkert grundlag, hvorfor Mickel Dahls resultater til TSK Cup ikke 

anerkendes, og derfor ikke vil fremgå af de officielle stævneresultater. 

Stævneudvalget giver i anledning af forløbet løfteren Mickel Dahl en advarsel. 

En lignende tilgang til et stævne kan udløse karantæne fra DSF. 
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