
Referat af 

Eliteudvalgsmøde den 14/9-2021
Deltagere: Bjarte - Peter A. – Jørgen – Jonas – Annette – Jan.       Afbud: Klaus B. 

1. Landsholdsudtagelser for 2022:

Atleter som sportschefen foreslår udtaget til bruttolandsholdet blev gennemgået og diskuteret. 
Mathilde Østergaard og Kathrine Forsberg udtages for hhv. klassisk trekamp og klassisk bænkpres 
gældende fra næstkommende landsholdssamling i oktober. Øvrige udtagelser konfirmeres og 
offentliggøres senere på året

2. Udtagelser til EM bænkpres: 
 
           -76 Annemia Pretzmann (Udstyr)
           -83 Mads Friche (Udstyr)
           -83 Mads Pedersen (Klassisk) 
           -93 Michael Herrmann (Klassisk)
         -105 Jeppe Frost Balsby (Udstyr)
         -120 Jakob Mainz (Klassisk/Udstyr)

3. Udtagelser til EM klassisk styrkeløft: 
   
           -47 Lisette Hansen
           -63 Emma Badalyan
           -76 Maja Bonde
           -76 Rebekka R. Andersen
           -76 Annette W. Pedersen (Reserve)
           -84 Katja Jørgensen
           -84 Sarah K. Kjeldsen

           -74 Matti Christensen
         -105 Lasse Johansen
         -120 Jens Peter Smalbro
         -120 Ole S. Borup

        4.   Planlægning af landsholdssamlinger 2022:

           5.-6. februar 
           9.-10. april
         17.-18. september
         22.-23. oktober

Dertil vil der blive tilbudt 1-3 regionale samlinger på nærmere angivne tidspunkter. Landsholdene opfordres
til at deltage i videst mulig omfang jf. DSF’s værdisæt.



Side 2. 

4. Egenbetaling til internationale mesterskaber 2022:
Der blev diskuteret om det er muligt at afskaffe eller subsidiært reducere egenbetalingen. Men da 
der iht. DIF’s retningslinjer for fordeling af det økonomiske tilskud til specialforbundene ikke er 
mulighed for at overføre yderligere midler til landsholdsarbejdet, vælger eliteudvalget at fortsætte 
med opkrævning af egenbetaling for at kunne sende flest mulige deltagere til internationale 
mesterskaber.

5. Uddannelse:
På forslag af Bjarte vil der fra 2022 blive afholdt uddannelsesdage for alle trænere tilknyttet DSF´s 
landshold samt klubtrænere. Sportschefen arbejder på eventuelt at afholde de første af disse 
allerede i år, 2021. 
Sportschefen er ansvarlig for oplægget, mens de deltagende trænere kan bidrage med indslag efter
ønske. 

6. Landsholdsdragter:
Fra 2022 vil det være Bjarte og Peter A. som i fællesskab forestår bestillinger/udlevering af 
landsholdsdragter/beklædning.

7. Eventuelt:
Da der stadig ikke foreligger en afklaring om Titan sponsoratet af landsholdene er der enighed i 
udvalget om, i al diskretion, at sondere muligheden for en ny samarbejdspartner, mens en endelig 
afklaring på Titan situationen afventes. 

8. Næste møde: Tirsdag d. 30. november kl. 19.00.


