
Referat
Eliteudvalgsmøde den 16/3-2021

Deltagere:  Klaus Brostrøm, Jørgen B. Rasmussen, Annette W. Pedersen, Bjarte Vik Larsen, Peter Andersen 
og Jan Lyhne

1. Bjarte fremlagde noget af det han siden ansættelsen pr. 1/3-2021 har arbejdet med: 

-oplæg til et Screeningsskema for landsholdløftere. Et skema som påtænkes udleveret til samtlige 
løftere i landsholdstruppen. Skemaet er meget udførligt og vil tilføre sportschefen og landsholds 
trænerne udførlig kendskab til den enkelte.

-oplæg til et fremtidig obligatorisk rapporteringsskema til brug for kommunikation mellem atleter, 
trænere og sportschef.
-oplæg til stævneplan på konkurrencedagen 

Bjarte er endvidere i øjeblikket i fuld sving med at færdiggøre 10-15 træningsprogrammer og en 
stævneplan som skal gøres tilgængelig for klubber og atleter. Disse programmer vil i nærmeste 
fremtid være tilgængelige på bl.a. styrke.dk.

2. Peter A gennemgik spor 1 i strategiplanen for 2022-2025 som han, i delvis samarbejde med Bjarte, 
har udarbejdet, og forklarede udførligt kriterier og krav forbundet med D.I.-F.s spor. 
Herefter blev procesmålene, år for år 2022-2025, nøje gennemgået, diskuteret og tilpasset.

3. Terminslisten er i skrivende stund, grundet Covid 19, svær at overskue, da den endelige 
genåbningsplan for Danmark og resten af verden stadig ikke ligger fast. Men hvis den 
næstkommende landsholdssamling ikke bliver mulig at afvikle fysisk, vil den i stedet blive afholdt i 
kategoriopdelte virtuelle møder mellem atleter, trænere og sportschefer. Sådan vil samlingerne 
blive afholdt til de igen bliver mulige, at afholde fysisk.
Eliteudvalget var enige om, at grundet WADAs udelukkelse af Rusland, som kun omfatter IPF (VM) 
og ikke EPF (EM) vælger DSF, at følge WADAs afgørelse, og sender derfor ikke et hold til EM i 
Rusland, men i stedet rette fokus mod VM i Kazakhstan.

4. Lars Mogensen har anmodet om at genindtræde i landsholdstruppen som han efter eget ønske 
forlod i 2020 grundet skader.
Eliteudvalget vurderer, at Lars til det kommende DM skal indfri det nye landsholdskrav som er 740 
kg i 105 kl. eller 762,5 i -120 kg kl. for igen at indtræde i truppen. 
Bjarte informerer Lars.



5. Sportschefens kontakt til Ungdomslandsholdet vil blive opretholdt ved, at han indgår i diverse 
grupper, facebook og messenger, samt, at han med jævne mellemrum vil besøge 
landsholdssamlingerne. 

6. Andreas Klug er efter eget ønske udtrådt af eliteudvalget for at hellige sig arbejdet med 
ungdomslandsholdet. Eliteudvalget er enige om, at opfordre Jonas Møll til at overtage den ledige 
plads efter Andreas og indtræde i udvalget med omg. virkning. Klaus Brostrøm kontakter Jonas.

7. Eventuelt: 
Udvalget diskuterede det sandsynlige scenarie i forhold til, at kunne afvikle DM stævner i maj.
Hvis der til den tid tillades en forsamling på mindst 10 personer, skønnes det, at det vil være muligt,
at afvikle styrkeløftstævner med opretholdelse af restriktioner. 

Næste møde afholdes mandag d, 29. marts kl. 19.00 på messenger.

Referent/

Jan


