
Referat af Teams Eliteudvalgsmøde onsdag d. 14/12-22 kl. 19:15
Deltagere: Klaus B. – Jørgen R. – Bjarte L. – Anne Mia P.- Jonas M. – Peter A.- Jan L.  Afbud: Annette P.

 

1. Opdatering af atletaftale/landsholdskontrakt:  
Ordlyden i den opdaterede landsholdskontrakt blev godkendt med den tilføjelse, at der løbende skal være 
dialog om værdisættet og hvad der forventes af landsholdsløftere.

2. Ekstra assistenttrænere til EM i Thisted: 
Christian Amdi. Dertil udarbejder Bjarte et opslag til forbundet facebook- og hjemmeside.

3. Tidspunkter for samlinger 2023: 
Årets 4. og sidste landsholdssamling rykkes til 28.-29. oktober grundet sammenfald med 
divisionsturneringen.
Dato/tid for kategorierne udsendes snarest. 

4. Præliminær egenbetaling 2023. 
Fastsættes endeligt ifm bestyrelsesmøde den 7/1-2023.
Ingen egenbetaling til EM i Thisted.
Alternativt kan atleter vælge selv, at købe flybilletter, hvorved egenbetalingen bortfalder. Nærmere 
retningslinjer for dette følger. 

5. Krav om brug af landsholds T-shirts: 

ER Equipment sponserer T-shirts til DSF´s landshold. Disse T-shirts SKAL bruges til internationale stævner og 
mesterskaber. Det er et ufravigeligt krav. 

6. Tydeliggørelse af sanktioner ved grove overtrædelser af værdierne og opdaterede lister:
Der udarbejdes en fælles platform til registrering af aftaler, afbud, påtaler/advarsler, sanktioner og evt. 
udløbsdatoer.
Platformen skal være tilgængelig for eliteudvalget

7. Bruttolandshold 2023: 
Bjarte gennemgik bruttotruppen til 1. halvår 2023, med justeringer. Listen offentliggøres når alle udtagne 
atleter er informeret/kontaktet

8. Forhåndsudtagelser til EM i Thisted:
Den forhåndsudtagede trup til EM i Thisted offentliggøres af Bjarte primo januar 2023

9. Årsberetning fra Sportschefen:
Der vil fremover indgå et særskilt afsnit fra sportschefen i Eliteudvalgets beretning til det årlige 
repræsentantskabsmøde

10. Orientering om U-landsholdet:
Peter orienterede om U-landsholdets nye tiltag, bl.a krav til udtagelse, størrelse på truppen og flere trænere 
tilknyttet.

11. Indkommende spørgsmål og forslag fra løftere:



a. Hvorfor juniorlandsholdet har en kiropraktor tilknyttet: 
U-landsholdets kiropraktor er frivillig og fungerer som bådehjælpetræner og kiropraktor. 

b. Klarhed om eliteudvalget, og hvad de forskellige medlemmers ansvarsområder er:
Klaus Brostrøm: Formand
Jørgen Rasmussen: Udstyr
Jonas Møll: Klassisk
Annette P: Bænkpres
Jan L: Sekretær 
Bjarte V.L. : Sportschef (uden stemmeret)
Peter A.: Forbundskonsulent (uden stemmeret)
Anne Mia P: Løfter repræsentant(uden stemmeret)

Landsholds tricot:
Jens (fra klassisk 3.kamps landsholdet), har udarbejdet et fornemt indledende spørgeskema ang. 
ønske om ny fælles landsholdstrikot. Og hentet priser fra leverandører. Spørgeskemaet er sendt 
rundt til løftere fra juniorlandsholdene og seniorlandsholdene og tilbagemeldingerne var talrige og 
positive. 
Eliteudvalget ser positivt på, at Anne Mia og Jens arbejder videre på projektet og vender tilbage 
med et konkretiseret forslag. 

12. Opsummering 2022: 

Vi har taget 34 medaljer og 13 guld ved EM og VM i 2022, mod 36 medaljer og 12 guld i 2021. 
Niveauet og deltagelsen i 2021 var lavere pga. Covid-19, så præstationen i år er nok reelt bedre. 
Der er en god kønsfordeling med 19 medaljer af kvinder og 15 af herrer, mens der er 28 fra udstyr 
og 6 fra klassisk.

I styrkeløft med udstyr er vi i år blevet nr. 4 til EM og nr. 7 til VM i kvindernes nationskonkurrence, 
og nr. 10 til EM og nr. 6 til VM for herrer. Dette er godt i tråd med vores strategisk mål om at være 
top 5 til EM og top 10 til VM inden perioden 2021-2025. I klassisk styrkeløft for kvinder nr. 8 til EM 
og nr. 13 til VM - for herrer nr. 17 til EM og nr. 29 til VM. Det er i klassisk styrkeløft og især for 
herrer at der er størst forbedrings potentiale - men holdet bliver stadig stærkere.

66,67% af styrkeløfterne og 62,50% af bænkpresserne på landsholdet har forbedret sin 
total/bænkpres med min. 1% i 2022. Baseret på IPF GL-points er det ca. samme fordeling. Dette er i 
tråd med strategisk mål om at min. 60% af holdet forbedrer sig med min. 1%.

13. Næste møde:
Onsdag den 8. marts kl. 19:15


