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Referat fra Bestyrelsesmøde 2.10.2021 

Afholdt hos Henning på: Åstruplundvej 34, 8740 Brædstrup, mødestart 9.30    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Pia Skovborg, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter 

Andersen, Niels Christian Dall og Jørgen Rasmussen 

Afbud:  Ingen 

Referent: Jørgen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste referat. 

2. Økonomi og budget 

Budgetopfølgning blev godkendt. Der var orientering om den aktuelle likvide situation, som blev taget til 

efterretning.  Det blev besluttet at internationale stævner fremover budgetteres og bogføres på samme 

konto. 

3. Afvikling og evaluering af stævner fremadrettet  

 
1) streaming:  
Pia kom med medieudvalgets betragtninger omkring kvaliteten af den nuværende streaming. I forbindelse 
med DM klassisk og DM-udstyr 2022 vil der blive forsøgt streamet i højkvalitet af Rasmus Adrian.    
 
2) medaljer:  
De manglende medaljer ved de seneste mesterskaber blev debatteret. Formo har ikke leveret efter aftale, 
og dette kombineret med arrangørerne ikke har fulgt op på de manglende leveringer, har skabt de uheldige 
situationer. Stævneudvalget følger op på fremtidige stævner. Medaljer og pokaler skal være formanden for 
den arrangerende klub i hænde senest en uge før stævnestart. Medaljer og pokaler bestilles af 
stævneudvalget 3 uger før stævnestart, umildbart efter tilmeldingen er lukket. Stævneudvalget kontakter 
formanden telefonisk en uge før og tjekker op på leveringerne. 
 
3) organisering:  
Der skal arbejdes på, at standarden på især de danske mesterskaber bliver mere ensartede. Den tjekliste 

der findes på www.styrke.dk vil blive opdateret og skal overholdes. Stævneudvalget vil følge op på de 

fremtidige stævner og tilse en god standart overholdes i forbindelse med stævneafviklingen. Forbundets 

stævnekasser som indeholdes blandt andet dommerlys, os streaming varetages og opdateres af Peter 

Andersen.  

4) Speaker: 

Speakerens opgave er at publikum holdes orienteret omkring konkurrencens forløb og skabe en god 

stemning. Det er vigtigt, at vedkommende er bekendt med stævnereglerne og rundesystemet.   

http://www.styrke.dk/
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4. Støtte / kompensation til kraftcentre  

Det blev debatteret om kraftcentrene skal modtage en form for økonomisk kompensation for at lukke 

klubberne i forbindelse med landsholdsamlingerne. Det blev besluttet, at kraftcentrene fremover 

kompenseret med 2.500 pr samling. Kraftcenteret fremsender et afregningsbilag til forbundets kasserer 

efter landsholdssamlingen.   

5. Forbundets Anti-doping regler  

Hvordan sikrer vi, at klubberne tilser at forbundets anti-doping regler overholdes ude i klubberne? 

Der vil blive tilføjet en tro og love-erklæring på hjemmesiden, som skal udfyldes, inden der kan tilmeldes 

løftere til stævner.   

 

6. DSF 40-års jubilæum i 2022  

I forbindelse DSF 40-års jubilæum vil der blive arrangeret fejringer i forbindelse med DM i styrkeløft og VM i 

styrkeløft som afholdes i Viborg. Der skal udarbejdes materiale, både video og slices, som fortæller om 

udviklingen over de 40 år. Der ligger en stor opgave for især medieudvalget i at skaffe materiale omkring 

forbundets start. Alle som måtte have billeder og gode historier opfordres til at kontakte medieudvalget, så 

informationen kan bruges i forbindelse med jubilæet.     

7. Forslag til stævneregler 2022  

Bona fide forsøg 

Punktet A6 omskrives til: 

Holdpræmie til de bedste foreninger beregnes efter følgende regler: Pointfordeling er: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 

2, - for de 9 første placeringer i hver vægtklasse. Til de efterfølgende gives der ét point. Kun de points, som 

er blevet scoret af de fem bedst placerede fra hver forening, tæller med i holdkonkurrencen. I tilfælde af, at 

en forening står lige med andre, skal det hold, der har opnået flest førstepladser, placeres som nr. 1., etc. 

Ved SM og JM afgøres holdkonkurrencer ved anvendelse af Wilks-point. Holdpræmie tildeles den eller de 

foreninger, hvis bedste 5 løftere opnår flest Wilks-points. I tilfælde af pointlighed tildeles 

placeringspræmien til den forening, der har opnået flest førstepladser.  

Ved DM, SM og JM afgøres holdkonkurrencer ved anvendelse af IPF-points. Holdpræmier tildeles den eller 

de foreninger, hvis bedste 5 løftere opnår flest IPF-points. I tilfælde af pointlighed tildeles 

placeringspræmien til den forening, der har opnået flest førstepladser etc.  

Motivation: Der er ved flere lejligheder set eksempler på, at nogle klubber tilmelder løftere der ender med 

at være alene i vægtklassen. Ved et dansk mesterskab bør man kunne regne med, at der løftes bona fide i 

kampen om bedste klub, hvilket ofte ikke er tilfældet med det nuværende placeringspointsystem.  
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8. Forslag til stævneregler 2022  

A 2. Startgebyr Der opkræves et startgebyr for deltagelse i DSF’s mesterskaber. Startgebyrets størrelse 

fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Forbundet bestiller medaljerne hos forbundets officielle 

forhandler af medaljer. Arrangørerne opkræves derefter kr. 100,00 pr medaljesæt. Et medaljesæt består af 

en placeringsmedalje (guld, sølv eller bronze) plus eventuelt tilhørende disciplinmedaljer. Pokaler betales af 

forbundet. Der udleveres disciplinmedaljer i alle kategorier til alle nationale mesterskaber, hvilket vil sige 

DM-styrkeløft og DM klassisk trekamp. Sidste frist for tilmelding til stævner er 21 dage før stævnestart. - 

Betaling af startgebyr skal ligeledes ske senest 21 dage før stævnestart. 3 bank dage efter 

tilmeldingsfristens udløb kontrollerer den arrangerende klub, hvem der har betalt, og alle klubber, som har 

løftere, der ikke har betalt, modtager besked om, at de ikke kan deltage af DSF's sekretær. Klubberne 

orienterer derpå deres egne løftere.  

Motivationen for forslaget er at det skal blive mere attraktiv at holde de mindre mesterskaber. Bestyrelsen 

vil undersøge mulighederne for finansiering. 

 

9. Evt. 

Næste møde 8. januar 2022 hos Henning kl. 9.30.  

 

  

 

 

 

 

 


