Referat af Eliteudvalgsmøde tirsdag d. 14/12-21
Deltagere: Klaus B – Jørgen R – Bjarte L – Peter A – Jonas M– Annette P– Jan L
1. Præliminære landsholdsudtagelser for 2022:
Efter en grundig gennemgang af kvalificerede emner blev følgende udtaget til:
Udstyrs landshold 14 atleter
Klassisk landshold 17 atleter
Bænkpres landshold 11 atleter
Navnene offentliggøres senere når alle de udtagne har fået personlig besked om udtagelsen.
Landsholdstruppene vil blive evalueret og justeret halvårlig. Første gang pr. 1. juli 2022
2. Bjarte og Jørgen udarbejder en opdateret kontrakt for alle udøvere på landsholdet.
3. Formidle specifikt ud på landsholdssiden på styrke.dk om første landsholdsamling i 2022.
Samlingen afholdes i Horsens d. 5.-6. februar til samme tidspunkter som i 2021 (bænkpres
og trekamp udstyr lørdag, trekamp klassisk søndag).
4. Udtagelsesprocedure til VM i Viborg:
DSF planlægger at stille med fulde hold (8 herrer + 8 kvinner) til VM på hjemmebane. De
atleter som har klaret VM krav udtages i rækkefølge A og B krav. Hvis der ikke er 8 som
har klaret krav vil de sidste udtages efter IPF GL points. Hvis flere end 8 har lavet VM-krav
vil de 8 med VM-krav og højest IPF GL-points udtages.
Da der ikke er kvalificerede herrer til et fuldt hold til VM vil DSF kunne supplere med de
atleter også udenfor landsholdet som scorer højest IPF GL-points. Dog er det et ultimativt
krav, at man deltager i DM i marts 2022.
Med forbehold om at hver nation maksimalt kan deltage med 2 atleter i én vægtklasse.
5. ADD har udtrykt ønske om at afholde et oplæg på førstkommende landsholdssamling i
2022, hos både junior og senior-landsholdet.
6. Prioriteret liste 2022. Udvalget gennemgik og kommenterede på listen over atleter på DSF
´s ADD prioriterede liste. Der blev foretaget enkelte justeringer.
7. Budget 2022. DSF´s bestyrelse arbejder på et rammebudget på baggrund af et udspil fra
eliteudvalget som herefter vil udarbejde et detailbudget.
8. Næste møde afholdes d. 8. marts 2022 kl. 19:00, virtuelt.

