
Referat af eliteudvalgsmøde Aalborg 12/9-2010 

Deltagere: Helge Laursen, Niels Stærkjær, Jørgen Rasmussen, og Jørgen Bertelsen. Afbud Jan Lyhne  

Mødet blev afholdt efter den af Jørgen Rasmussen udsendte dagsorden. 

Dagsorden. 

1. Trænersituationen. 

2. Mentaltræning til landsholdene (ønske fra atleter). 

3. Landsholdsdragter. 

4. Årsplaner samt budget INDEN det nye kalenderår starter. 

5. Fremtidens eliteudvalg.  

6. Eksterne undervisere på samlingerne. 

7. Låste kategorier for løfterne, hvorfor smider vi medaljer væk?  

8. Krav til deltagelse ved VM 3 kamp. 

9. JEM 2012 - potentielle løftere - evt. satsning med SPH 

10. Deltagelse for egen betaling. 

11. Evt.  

  

1.   

DSFs bestyrelse har ansat Jørgen Bertelsen som ny landstræner pr. 1/!-2011. De endelige rammer omkring 

den kommende landstræners virke er ikke helt afklaret på nuværende tidspunkt. Dog ligger det fast, at en af 

de kommende funktioner bliver at deltage i de vigtigste internationale stævner. Johan Westerberg forsætter 

året ud, hvor hans kontrakt med DSF udløber. 

 

2. 

Jørgen Bertelsen påtager sig opgaven for mentaltræningen af landsholdene efter sin tiltrædelse. 

 

3. 

Landholddragterne er bestilt og ved af få tryk. For dem som ønsker dragten til evigt eje kan mod betaling af 

200kr. få det, forbundet dækker resten. Skulle nogen ikke ønske dette, indbetales et depositum på 400kr., 

som vil blive refunderet, når dragten leveres retur. 

 

4. 

Der var enighed om, at der skal holdes 4 møder i eliteudvalget om året, således at vi undgår uønskede og 

uheldige omstændigheder. Jørgen Rasmussen laver et oplæg om kommende mødedatoer.  

 

5.  

Der var enighed om at vente med punkt 5 til et kommende møde, hvor hele udvalget er samlet. 

 

6.  

Forslaget med eksterne underviserer blev afvist af økonomiske årsager, da udbyttet kontra investeringen 

ikke skønnes rentabelt. Jørgen Bertelsen mente, at han som udgangspunkt kunne bidrage med meget nyt 

som tidligere nævnt i punkt 2. 

 

 

 



7.  

Emnet blev diskuteret i store vendinger, dog kunne der ikke opnås enighed her. Niels Stærkjær påpegede, 

at det for ham at se var absurd, at Annette Pedersen kunne være blevet europamester i 75kg. klassen i 

bænkpres med det løft på 140kg., som hun løftede ugen efter til JM bænkpres. Jørgen Rasmussen udtrykte 

samme holdning som Niels Stærkær. Helge Laursen var meget uenig og mente, at det ville bliver for stor en 

byrde for den enkelte løfter. Emnet vil igen blive taget op ved et kommende møde. 

 

 

8. 

Jørgen Rasmussen efterlyste kvalifikationskrav til det kommende VM, så de løftere der deltager til WEC ved, 

hvad de skal præstere for at komme med. Helge ville ikke sætte kg. på, da han følte, han havde en pistol for 

panden. Helge var dog enig med resten af udvalget om, at der skulle være en tydelig fremgang hos løfterne. 

Niels Stærkjær manede til besindighed med ikke at være alt for fokuseret på enkeltdiscipliner, da det på 

langt sigt kan skævvride dansk styrkeløft. Løfterne ville måske blive fristet til at fokusere på den øvelse, de 

måske ville kunne tage en disciplinmedalje i og ”glemme” resten af trekampen i håb om at komme med til 

EM/VM. 

  

Jørgen Rasmussen kom med et oplæg om kvalifikationskrav med udgangspunkt i det svenske system, dog 

tilpasset det danske niveau. Efter megen snak blev dette noget, som vi i eliteudvalget vil arbejde videre 

med.  Jørgen Rasmussens oplæg vil blive videresendt til Jan Lyhne, som sammen med resten af udvalget 

har mulighed for at kikke tallene igennem og ved næste møde finde det rette kompromis.    

 

9.  

Niels kastede en bold i luften vedr. junior EM 2012. Der kunne laves et samarbejde med sportshøjskolen, 

hvor de der kunne komme på tale, kunne få optimale rammer stillet til rådighed. Niels spurgte i den 

forbindelse, om dette var noget forbundet kunne støtte økonomisk. Dette var der ikke stemning for, men 

alle de løftere der kunne blive aktuelle i forbindelse med EM 2012 vil blive indlemmet i projekt junior under 

Kim Dahl Og Skotten. 

 

10.  

Niels Stærkjær luftede igen deltagelse for egenbetaling, men her stod han alene med sit synspunkt. Jørgen 

Rasmussen mente, at hvis rigtig mange løftere ville klare et fremtid EM eller VM krav og forbundet ikke 

havde økonomi til at sende alle løftere af sted, ja så kunne de dårligst placerede i vægtklassen, som måtte 

have løftet kravet deltage mod egenbetaling. Dette var der heller ikke tilslutning til. 

 

11.  

Evt.. Her blev det uforholdsmæssige dyre nordiske mesterskab diskuteret. Der var enighed om, at 

transportudgifterne i Norge var alt for høje, og taxier ikke er det rigtige transportmiddel. Helge Laursen 

tager et møde med præsidenten for det nordiske forbund Linda Hoiland for at undgå lignende episode i 

fremtiden.     

 

Referat 

Jørgen Rasmussen        


