
Til minde om Karl Erik Christensen

For kort siden erfarede vi i  Dansk Styrkeløft  Forbund, at Karl  Erik Christensen var afgået ved
døden efter meget kort tids sygdom. Dansk styrkeløft har hermed mistet en dygtig atlet og et dejligt
menneske alt for tidligt. Karl Erik var med lige fra forbundets start og har ud over at vinde mange
mesterskaber gjort meget for styrkeløft  i Danmark. Han har siddet i bestyrelsen for DSF, været
dommer og på mange måder bidraget til sporten. Herudover har han i sin klub, KSK, haft mange
opgaver.  Vi kommer til  at  savne Karl  Erik i  alle styrkeløftkredse, og vi  vil  i  Dansk Styrkeløft
Forbund bevare mange gode minder om ham og hans indsats. Samtidig går vores medfølende tanker
til hans familie.

Æret være hans minde!

Et par af medlemmerne af hans klub, Københavns Styrkeløft Klub, har skrevet følgende om Karl
Erik Christensen:

Karl Erik Christensen døde kun 61 år gammel den 24. januar.

Karl Erik døde af cancer, som blev konstateret kun ca. en måned tidligere, så det kom som et chok
for os alle i KSK.

Karl Erik begyndte at dyrke vægtløftning i IK 99 i 1966, da han var 16 år.
DSF blev jo stiftet i 1982, men allerede før forbundets start, var der nogen, der arrangerede
styrkeløftstævner, og her var Karl Erik med, og han blev også uddannet til dommer som en af de
første efter forbundets start.

Karl Erik har været dansk mester og rekordholder i forskellige vægtklasser i både vægtløftning og
styrkeløft, og han var med til at stifte KSK i 1985, hvor han var den første formand. Han har også
fungeret som kasserer og ikke mindst som træner.

Senere blev han formand igen, men trak sig fra bestyrelsen i 2005 og blev udnævnt til æresmedlem
i KSK. Efter at have trænet lidt brydning kom han tilbage til klubben, hvor han de sidste 5 år har
fungeret som træner og har desuden været meget engageret i klubben. 

Karl Erik var meget respekteret og vellidt i klubben. Han sagde altid sine meninger lige ud, man
vidste altid, hvor man havde ham.

Vi vil alle savne Karl Erik meget i KSK.

Per Berndorff og Erik Simonsen


