Referat fra møde i Eliteudvalget under DSF
Sted: Lupinvej 97, 8700 Horsens
Tid: søndag den 4. december kl. 9.00
Deltagere: Klaus Brostrøm, Kim Dahl Hansen, Jane Aaberg, Annette Pedersen og Jørgen Rasmussen
Referent: Jørgen Rasmussen
Dagsorden:
1. Bruttolandshold 2016
Bruttolandsholdene blev justeret og nye emner bliver kontaktet. Den opdaterede liste
offentliggøres på styrke.dk snarest
2. Strategispor
Vi skal have diskuteret, hvilken indvirkning godkendelsen af vores strategispor angående
elite og talenter får på vores arbejde.
I forhold til DIF behandling af DSF’s indstilling til de strategiske spor, som er blev udarbejdet
på baggrund af SUMO analysen som DSF bestyrelse har udarbejdet i samarbejde med
eliteudvalget, har DIF betinget sig af at der implanteres flere deltag til elitearbejdet.
Det betyder blandt andet en øget fokus på træneruddannelser og at der arbejdes med
kraftcenter med fokus på vidensdeling og talentudvikling, i første omgang øst og vest.
Der blev drøftet hvor vidt Eliteudvalget skulle udpege en ansvarlig som skal fungere som den
udfarende part i forhold til strukturen i forhold til elitearbejde og den praktiske gris i forhold til
trænerne på landsholdene og udvikling af landsholdene.

3. Udtagelse til kommende stævner
Der er lidt uklarhed omkring NM junior bliver afviklet i år i februar og vi afventer NPF
udmelding. Der er stor sandsynlighed for at stævnet bliver flyttet til senere på året
formodentlig til oktober
Følgende løftere er udtaget til EM Junior i Tjekkiet. Anne Schøtt, Majken Hansen, Mickel
Dahl, Nicolai Olsen og Simon Rasmussen med forbehold for budgettet.
EM Klassisk sub-junior/junior/senior Thisted, Danmark. Den komplette liste bliver offentlig
gjort på styrke.dk. Eliteudvalget vil henlede opmærksomheden på at der ikke bliver
udbetalt kørselsgodtgørelse i forbindelse med EM og løfterne må således selv afholde
udgifterne til dette i denne forbindelse. Der vil blive mulighed for de løftere med lang
transporttid at få en overnatningen dagen før i en forbundshytte i Vigsø Feriecenter efter
aftale med Jane Aaberg der er Head coach ved stævnet.

4. Budget 2017
Budgettet blev drøftet og vil blive fremsendt til bestyrelse til endelig godkendelse

4. Nye Kvalifikationskrav 2018

Der er opdateret nye krav til klassisk styrkeløft 2018 på hjemmesiden. Der har også været
fremsendt kvalifikationskrav til klassisk bænkpres gældende fra 2017 internt i udvalget og da
der ikke har været indsigelser til kravene bliver disse offentliggjort snarest og løftere der kan
honorere elitekravet kan blive udtaget til bænkpreslandsholdet. Der mangler således nye krav
til 2018 i både bænk udstyr junior + senior og i udstyr trekamp junior + senior De nye krav
bliver offentliggjort inden 1 januar 2017.

5.

Bænkpres landstræner/landshold

Annette Pedersen har påtaget sig ansvaret for bænkpreslandsholdet. Det nye bænkpreslandshold
består både af klassiske løftere og udstyrsløftere. I den nye struktur bliver det således muligt at
kunne konkurrer i begge kategorier såfremt man har niveauet. Der kan dog som udgangspunkt
kun stilles til 2 internationale konkurrencer årligt. Løfterne udarbejder i samarbejde med
Annette et oplæg for den kommende sæson som videresendes til eliteudvalget.
6. Drøftelse af indkommende mails fra løftere
De indkommende mails blev drøftet og løfterne vil modtaget eliteudvalgets afgørelser.
7. International træneruddannelse
For at højne standarden på vores hjælpetrænere, og imødegå kommende internationale krav, vil
eliteudvalget såfremt det er økonomisk muligt sende vores træneren på den internationale
træneruddannelse i Spanien under ledelse af Ditmar Wolff. Eliteudvalget sender Jane Aaberg og
Annette Pedersen på uddannelsen i 2017
8. Eventuelt
Da Mark Wolff har valgt at trække sig fra Eliteudvalget grundet jobskifte har udvalget konstitueret sig
som følgende og består således af: Formand Klaus Brostrøm sekretær Jørgen Rasmussen medlem Kim
Dahl Hansen derudover er Jane Aaberg og Annette Pedersen tilknyttet udvalget i kraft af deres funktion
som ansvarlige for henholdsvis Klassisk styrkeløft og bænkpres udstyr og klassisk.
Der blev også drøftet den prioriterede liste som vil blive videregivet til ADD

