Referat af møde i Eliteudvalget under DSF
Sted: Lupinvej 97, 8700 Horsens
Tid: Lørdag den 2. juli 2016 kl. 9.00
Deltagere: Klaus Brostrøm, Kim Dahl Hansen, Kim Hjordt, Jane Aaberg (talskvinde for
klassisk) og Jørgen Rasmussen. Afbud fra Mark Wolff
Referent: Jørgen Rasmussen
Dagsorden:
1. Gennemgang af strategiplan
Klaus Brostrøm gennemgik strategiplanen og den nye støttestruktur. Den nye struktur betyder,
at vi skal arbejde hårdt på at få strukturen på plads, idet vi ellers kan se frem til en
indtægtsnedgang på op imod 45 procent i DSF som helhed. Elitestrategien blev også
gennemgået, debatteret samt justeret. Herunder overordnet målsætning med et 5 årigt
perspektiv samt delmål for herrer og damer. Som en del af diskussionen blev der drøftet behov
for at arbejde målrettet med udarbejdelse af en klubtræneruddannelse i 3 trin bestående af
træner 1 + 2 + 3 som en forbundsdel og tillsvarende DIF træneruddannelse sideløbende.
2. Projekt subjunior - junior
Eliteudvalget gennemgik og tilpassede projekt sub-junior junior, som forløber fra 2017-2020,
hvor blandt andet deltagelse ved NM vægtes meget højt.
3. EM Klassisk 2017 Projekt
Eliteudvalget vil oprette et projekt mod EM klassisk på hjemmebanen i Thisted, som Jane
Aaberg vil stå i spidsen for. Vi vil så vidt muligt stille med max. Deltagertal og fuldt hold i alle
kategorierne. Hvor der bliver behov for at begrænsninger i antallet af deltagere, gøres dette
efter følgende rækkefølge:
1. Landsholdsløftere fra bruttotruppen i klassisk har førsteprioritet. Løftere fra de andre
landshold kan også udtages samt øvrige løftere, som ikke er på landsholdet.
2. Seneste mulighed for at kvalificere sig bliver JM / SM i styrkeløft 2016. Det bedste
registrerede resultat fra EM klassisk 2016 og frem til og med JM/SM 2016 gælder som
kvalifikationskrav
3. Ved udtagelse vægtes de løftere, som kan bidrage til bedst mulig placering i
nationskonkurrencen højest, hvis der skulle blive behov for yderligere begrænsninger.
Det vil sige 7 damer + 3 reserver og 8 herrer + 3 reserver i seniorkategorien
Og 8 damer + 3 reserver og 9 herrer + 3 reserver i Sub-junior og junior kategorien.
Eliteudvalget udtager det endelige projekt senest 15.september 2016
Der kan blive tale om en egenbetaling, såfremt budgettet for projektet ikke kan overholdes.

4. Budget
Klaus orienterede om Eliteudvalgets budget, og der er ingen hængepartier i forhold til ubetalte
regninger og lignende.
5. Landsholds Trikot
Kim Hjordt udleverer trikot til de løftere, der deltager til VM junior og EM bænkpres, og resten
medbringes til kommende landsholdssamling. Det er kun de løftere, der udtages til stævner,
der får udleveret en trikot.
6. Bruttolandshold 2016
Følgende løfter indgår på bruttolandsholdet med virkning fra førstkommende
landsholdssamling:
Styrkeløft 3-kamp: Nicki Lentz 93kg (senior)
Bænkpres Maj Rames 63kg (senior)
Klassisk 3-kamp Bliver udtaget senere på året.
Sub-junior Junior 3-kamp Anna Schjøtt 63 (junior udstyr)
Projekt 2017-2020 Jonas B. Pedersen 74 junior udstyr, Ole S Borup 120 junior klassisk,
7. Udtagelse til kommende stævner
Udtaget til EM bænkpres er:
84kg Kathrine Kristensen (B krav)
+84kg Annette Christensen (A krav)
83kg Mads Friche (A krav)
Jacob Mainz (junior)
Træner: Kim Hjordt
Udtaget til VM Junior er:
72kg Majken Hansen
83kg Mickel Dahl
83kg Nickolaj Olsen
Reserve 83kg Daniel Heinrichsen
Træner: Jesper Overgaard
Udtaget til VM Open er:
52kg Trine Bagger (B krav)
57kg Eva Buxbom (B krav)
84kg Jane Aaberg (B krav)
74kg Jacob Beermann (B krav)

Kathrine Bak, Mathias Kristiansen og Jonathan Gonge skal have klaret minimum VM B krav til
JM/SM 3-kamp for at blive udtaget.
Træner: Jørgen Rasmussen
8. Kvalifikationskrav
Der kommer nye kvalifikationskrav med virkning fra 2018. Kravene vil blive udarbejdet som de
eksisterende og bliver offentliggjort i løbet af 2017. Der bliver også kvalifikationskrav for junior i
både styrkeløft og klassik styrkeløft.
9. Team Danmark
Kim Hjordt orienterede om mødet med Team Danmark. De var umildbart positive i forhold til, at
vi som forbund kan få et samarbejde på banen igen. Der ligger dog en del arbejde i forhold til
vores strategiplaner, inden vi forhåbentligt kan opnå støtte fra Team Danmark igen.
10. Eventuelt
Jane Aaberg har bestået DIF Diplomtræner uddannelse og er i gang med den
forbundsspecifikke praktiske del som træner for det klassiske landshold.

