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Masterudvalget under Dansk Styrkeløft Forbund. 

1. Sammensætning 

Udvalget består af 3 - 7 personer, og mindst et af udvalgets medlemmer(formanden) skal være 

medlem af DSF’s bestyrelse. Ved stemmelighed er det formandens stemme, som er afgørende. 

DSF’s bestyrelse udpeger udvalgets formand. Formanden er ansvarlig for, at udvalget mødes, når 

der er behov for dette – dog mindst 1 gang om året. Udvalget vælger en sekretær, som er 

ansvarlig for i samarbejde med formanden at indkalde til møder og skrive beslutningsreferat fra 

møderne. Forud for møder i udvalget og senest en uge inden mødet, skal der være udsendt en 

dagsorden. Et flertal i udvalget kan altid anmode om, at der afholdes et møde.  

Ud over den udpegede formand, supplerer udvalget sig selv. Nye medlemmer skal kunne 

godkendes af de øvrige medlemmer (flertal) samt af bestyrelsen. 

Et flertal i udvalget kan efter afstemning ekskludere et medlem. 

2. Arbejdsområder 

Masterudvalget skal sikre, at løftere, som udtages til internationale konkurrencer, kender IPF’s 

regler, derunder at løfterne kender reglerne for den adfærd, som forbundet forventer af dem 

under deltagelse i stævner. Udvalget skal derfor sikre, at deltagende head coach er ført ajour med 

forbundets adfærdskodeks og kan gribe ind overfor uønsket adfærd. 

Masterudvalget er ansvarlig for udtagelser til internationale stævner. 

Det er et krav fra IPF og EPF at hver nation stiller med en head coach til internationale stævner. 

Masterudvalget skal derfor i god tid før hvert stævne sikre at der udpeges en head coach, som er 

til stede under de stævner og på de tidspunkter, hvor Danmark stiller med deltagere. 

Masterudvalget skal sikre at en udpeget head coach er ajourført med gældende regler og krav jf. 

vedhæftet link:  

http://www.europowerlifting.org/fileadmin/epf/data/2015_Coach_Responsibility_30.11.14.pdf 

Udvalget udfinder forud for et internationalt stævne en person, man har tillid til, der accepterer at 

påtage sig rollen som head coach ved stævnet.  

For hver landsholdskategori (styrkeløft, klassisk styrkeløft og bænkpres) finder udvalget en 

koordinator, som er ansvarlig for at lave aftale med en head coach om dennes deltagelse ved 

http://www.europowerlifting.org/fileadmin/epf/data/2015_Coach_Responsibility_30.11.14.pdf
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stævner, hvor der forventes deltagelse af løftere fra Danmark. Koordinatoren er samtidigt 

ansvarlig for det praktiske i forbindelse med tilmelding til internationale stævner herunder blandt 

andet at få indsamlet data fra løfterne. Ved de stævner hvor arrangørerne kræver det sørger 

koordinatoren for indsamling af penge fra løfterne, så der kan laves en samlet tilmelding og samlet 

overførsel af startpenge forud for stævnet.  

3. Budget og økonomi 

Masterudvalget er ansvarlig for en fornuftig og retfærdig forvaltning af de økonomiske midler, 

som af DSF’s repræsentantskab er godkendt til udvalgets arbejde.  

Bestyrelsesmedlemmet/medlemmerne i udvalget er ansvarlig(e) for, at de økonomiske rammer, 

som er givet via DSF’s budget, overholdes. I tilfælde af, at der ønskes initiativer, som går ud over 

disse rammer, skal dette godkendes af DSF’s bestyrelse. 

Udvalget indstiller inden årets udgang et detaljeret budget til bestyrelsen for det kommende års 

aktivitet. DSF’s bestyrelse vurderer, om budgettet er passende og sender efter eventuelle 

ændringer forslaget til afstemning på det førstkommende repræsentantskabsmøde.  

Udvalgets formand sikrer, at der hvert år til repræsentantskabsmødet er lavet en beretning om 

udvalgets arbejde i det forløbne år.  

De løftere som udtages til deltagelse i internationale stævner kan indenfor rammerne af udvalgets 

budget få betalt startgebyr for deres deltagelse. Øvrige udgifter afholdes af løfteren. 

Pågældende der er udpeget som head coach ved internationalt stævne får betalt rejse samt 

ophold på udpeget stævnehotel. 

Såfremt person, der i forvejen er udpeget som dommer ved et internationalt stævne, under 

samme stævne påtager sig at være head coach, får pågældende dækket udgifter til hotelophold 

samt eventuelle ekstra omkostninger ved rejsen, som ikke i forvejen er dækket via hvervet som 

dommer. 

Når det er hensigtsmæssigt kan head coach findes blandt de deltagende løftere ved pågældende 

stævne.  

 

4.  Udtagelse til masterlandshold. 

Ved udtagelse af løftere til masterlandshold, som skal repræsentere Danmark ved internationale 

stævner, vil der som udgangspunkt blive stillet krav om, at løfteren ved officielt stævne i 

Danmark eller udlandet har fået godkendt de vedtagne kvalifikationskrav inden for de sidste 14 

måneder før afholdelsen af stævnet, som der ønskes deltagelse i.  
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Ligeledes er det som udgangspunkt et krav at pågældende løfter inden for den aktuelle kategori 

(styrkeløft, klassisk styrkeløft eller bænkpres) har deltaget ved sidst afholdte DM eller DM masters 

forud for det stævne, hvori der ønskes deltagelse. 

Udførelse af ovennævnte krav sikrer en løfter ret til deltagelse i et stævne i det omfang, at antallet 

af løftere ikke overstiger det antal løftere, som en nation må stille med til stævnet. 

Selv om en løfter har udført krav som sikrer deltagelse i et internationalt stævne, er dette ingen 

garanti for, at pågældende får betalt start- og antidopinggebyr, hvilket til en hver tid afhænger af 

udvalgets budget for det pågældende stævne.  

Ved udvælgelsen af deltagere vil de løftere, som inden for de sidste 14 måneder før afholdelsen af 

pågældende stævne, har fået godkendt det bedste resultat (wilks), have fortrinsret til deltagelse. 

Udvalget kan, hvor det skønnes at være rimeligt begrundet, undtagelsesvis godkende, at der 
dispenseres fra ovennævnte kvalifikationskrav. 
 

5. Kvalifikationskrav. 

Udvalget opstiller i hver kategori og klasse kvalifikationskrav, som skal opfyldes af løftere, der 
ønsker at deltage i internationale stævner. De opstillede krav kan med passende mellemrum 
justeres i henhold til den internationale udvikling.  
 

Vedtaget på masterudvalgets møde i Tåstrup lørdag den 27. juni 2015. 


