
Referat af eliteudvalgsmøde den 18/5-2021
Deltagere:  Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Bjarte Vik Larsen, Annette W. Pedersen, Peter Andersen, 
Jonas Møll, Jan Lyhne

1. Opdaterede (nye) datoer for A- landsholdssamlinger, med forbehold for godkendelse fra 
værtsklubberne: 

28.-29. august kl. 10-18  lørdag og kl. 10-15 søndag
9.-10. oktober kl. 10-18  lørdag og kl. 10-15 søndag

2. Følgende atleter er udtaget og tilbydes plads på holdet til EM Equipped i Pilsen 3.-8. august 

Trine Ø Bagger   -52 kg

Eva Buxbom -57 kg
Kathrine H. Bak -69 kg
Julie Hansen -69 kg
Pernille Lindstrøm -76 kg
Lise Frederiksen -84 kg
Amalie Larsson +84 kg
Amalie S. Nielsen +84kg

Mickel Dahl Flensborg -83kg
Nickolaj Olsen -83 kg
Nicki Lentz -93 kg
Lars Merring-Mikkelsen -93 kg
Patryk Bolek -105 kg

Head Coach: Jørgen Rasmussen
Coach: Gorm Rasmussen
Coach: Bill Hald

Egenbetaling A- krav: Kr. 1000,00

                        B-krav: Kr. 1500,00

3. Der vil ikke blive dansk deltagelse ved WEC 2021

4. Trænerpåsætning til internationale mesterskaber i 2021:



EM equipped: Se punkt 2. 
EM og VM klassisk: Bjarte deltager som headcoach, hvor  han bliver suppleret af Jonas og/eller 
Nicki.

VM equipped trekamp: Bjarte deltager som headcoach med Jørgen samt yderligere en p.t. 
unavngiven coach.

VM Bænkpres: Annette deltager som headcoach.
EM bænkpres: Annette eller Jacob deltager som headcoach.

Side 2.

5. Eliteudvalgets mål er, at sikre at flest muligt, med det fornødne hensyn til niveau (krav) og 
økonomi, deltager ved EM og VM.
Alle kvalificerede atleter med A-krav vil som udgangspunkt blive udtaget til EM og VM og der 
ses velvilligt på, at finde finansiering til atleter som har klaret B-krav

6. Som udgangspunkt er det DSF der arrangerer og planlægger rejser i forbindelse med 
deltagelse ved mesterskaber i udlandet. 

7. Bjarte vil arrangere et 2 timers onlinekursus ”Game day coaching” som vil blive tilbudt alle 
DSFs medlemmer, formentligt medio august.

8. Eventuelt:

Dilemmaet, at DM klassisk og VM klassisk er placeret med én uges mellemrum blev diskuteret. 
Flere atleter på landsholdet som forventer, at deltage ved VM, har ytret deres beklagelse over, 
at de ikke får mulighed for, at præstere optimalt/deltage ved DM . 
Placeringen af mesterskaber sorterer under stævneudvalget og derfor opfordrer eliteudvalget 
til, at det klassiske landshold, ved coach Jonas Møll, tager kontakt til stævneudvalget med 
forslag om alternative datoer for afvikling DM klassisk 2021.

Peter Andersen orienterede om IPFs nye retningslinjer i forbindelse med antidoping arbejdet 
som bl.a. medfører obligatorisk gennemførelse at et online WADA modul, ADEL. 

Nærmere informationer vil blive offentliggjort når DSF modtager dem fra IPF.

9. Næste møde: 29/6 kl. 19.00


