Referat af Eliteudvalgsmøde tirsdag d. 25/4
Deltagere: Bjarte V. Larsen – Jørgen Rasmussen – Jonas Møll – Annette W. Pedersen – Klaus Brostrøm,
Peter Andersen og Jan Lyhne

1. Udtagelser til EM bænkpres og klassisk bænkpres
Annemia Pretzmann
Rebekka R Andersen
Katja Jørgensen
Maria K Jensen

Damer -76kg
Damer -76kg
Damer -84kg
Damer 84+kg

Udstyr
Klassisk
Klassisk
Klassisk/udstyr

Mads Friche
Mads Pedersen
Michael Herrmann
Jeppe Frost Balsby
Jakob Thrane Mainz

Herrer -83kg Udstyr
Herrer -83kg Klassisk
Herrer -93kg Klassisk
Herrer -105kg Udstyr
Herrer -120kg Klassisk/udstyr

Maj Rames har meldt afbud til EM bænk af personlige årsager.
2. Deltagelse i Arnold Classic UK
Eliteudvalget har modtaget en henvendelse fra en landsholdsløfter om at vedkommende ønsker at
deltage i Arnold Classic i England. Eliteudvalget imødekommer ønsket på den betingelse at alle
udgifter i forbindelse med stævnet afholdes af den pågældende løfter.
3. Eksklusion af landsholdsløfter
En landsholdsløfter har ikke formået at overholde reglerne for licens. Da løfteren derfor ikke lever
op til reglerne for licens og landsholdets værdisæt, er eliteudvalget nødsaget til at ekskludere
løfteren fra bruttolandsholdet. Eksklusionen gælder for resten af 2022 og pr 1-1-2023 vurderes det
om den pågældende løfter overholder landsholdets værdisæt og regler for licens. Herefter vil
pågældende løfter genindtræde på landsholdet.
Vi vil fra eliteudvalgets side gerne indskærpe, at der er en klar forventning om, at man som udøver
på landsholdet efterlever landsholdets værdisæt og ikke mindst forbundets antidoping-politik.
Antidoping-politikken foreskriver klart, at man som minimum træner i sin klub 1 gang ugentligt. Der
kan i særlige tilfælde gives dispensation herfra, men det kræver, at der ansøges om dette hos
Antidoping-udvalget under DSF og at dispensationen gives. Her bemærkes det desuden, at
forventningerne til landsholdsudøvere som rollemodeller i klubberne gør, at der kun i yderste
instans, vil kunne tildeles dispensation fra fremmøde i klubben ugentligt. Endelig understreges det,
at det til enhver tid er atletens ansvar rettidigt at ansøge om dispensation for ugentligt fremmøde.
4. Ekstra assisterende coaches til VM i styrkeløft 2022 og EM i styrkeløft 2023 i Danmark
Stillingsopslaget blev godkendt og vil blive offentliggjort på styrke.dk, Facebook samt fremsendt til
DSF’s medlemsklubber.

5. Eventuelt
IAB.
6. Næste møde
29. juni kl. 19.15 på Teams. Peter opretter og sender invitationen.

