
Referat fra bestyrelsesmøde d. 3. maj 2014 kl. 11.00  i AASK 

Deltagere: Klaus Brostrøm, Eva Buxbom. Jacob Beermann, Henning Thorsen, Peter Bøgh, Peter 

Andersen og Jan V. Vestergaard. 

Referent: Eva Buxbom 

1. Sidste mødes referat blev godkendt 

2. Opfølgning på sidste mødes beslutninger: 

Jakob følger op på lifestreaming udstyret og supplerer det der mangler. 

3. Regnskabet blev gennemgået og spørgsmål besvaret. 

4.Orientering fra de forskellige udvalg  

De forskellige udvalg vil blive opdateret hvad angår arbejdsopgaver og medlemmer. 

a) Dommerudvalget: Der er stadig plads til flere på dommerkurset samt 

stævneafviklingskurset d. 14.juni. Der vil blive afholdt et A-dommerkursus til efteråret. 

Dommerudvalget laver en demostrationsvideo. Det er problematisk, at dommerne ikke ½ 

år i forvejen melder ud hvilke stævner, de har tænkt sig at dømme til, trods utallige 

opfordringer. Udvalgetvil forsat opmuntre dommerne til at melde ud i god tid. 

b) Forsøgssedler til konkurrencer tager lang tid at klargøre. Vi vil undersøge,om dettearbejde 

kan udliciteres, uden det bliver for dyrt. Klaus vil indhente tilbud ud over Curabiturs tilbud. 

Ved næste bestyrelsesmøde vil vi træffe beslutning om eventuel udlicitering. 

c) Stævneudvalget: Det er problematisk at sjællandske klubber ikke kan afholde ligastævner.  

d) Anti-Dopingudvalget: Der bliver arbejdet seriøst og dybdegående i dette udvalg. Der sker 

en langt større kontrol. Indenfor er kraftsportder kommet flere facetter ind i billedet, 

blandt andet foretages der flere test uden for konkurrence. Da der er stor fortrolighed 

forbundet med arbejdet, kan udvalget ikke gå i detaljer på nuværende tidspunkt. 

e) Breddeudvalget: Udviklingskonsulent Peter Andersen forsætter de igangværende 

projekter.  

f) DIF – kontakt og internationalt arbejde: DSF og DIF forsætter det gode samarbejde 

g) Uddannelsesudvalget: Henning Thorsen har valgt at indtræde i dette udvalg og vil i 

samarbejde med udviklingskonsulenten arbejde videre med igangværende tiltag. 



h) Masterudvalget: Ser et problem i, at der ikke bliver sendt dommer til internationale 

masterstævner. 

i) Ordens- og Amatørudvalget: forsætter arbejdet som tidligere 

j) Eliteudvalget: forsætter sit arbejde som tidligere. 

k) Medieudvalget: Der har ikke været en strømlinet dækning af begivenheder og livet i dansk 

styrkeløft, hvilket der fremover vil blive arbejdet på. Den samlede strategi samt tilgang vil 

blive evalueret og videreudviklet af udvalget med to nye medlemmer. 

5. Indkomne forslag 

1. Opfølgning på strategiplan:I forbindelse med strategiplanen påtænkes udvikling af 

håndbog om styrkeløft. Eva og Jacob vil vurdere form og indholdsamt udarbejde et 

udkast til næste bestyrelsesmøde.  

2. Doping – antidoping: Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de problematikker, der 

florerer i dansk styrkeløftmiljø, bliver taget alvorlig ved behandling, diskussion samt 

beslutningstagen i udvalget samt til bestyrelsesmøder. Derfor vil forskellige 

aspekter bliver uddybet senere.Grundet de fortrolige forhold omkring 

dopingarbejdet er det ikke muligt at gå i detaljer med indsatserne 

3. Medaljer og pokaler: Der blev taget beslutning om, at der gives disciplinmedaljer 

ved alle typer DM også med tilbagevirkende kraft for 2014. 

4. Fordeling af stævner: Der er sket en fordeling af stævner for 2015, hvilket vil blive 

udsendt til klubberne. 

5. Afholdelse af stævner: Der arbejdes videre på hvilke stævner, der kan 

sammenkobles med fordel. Det kan skyldes økonomi, at det er problematisk at 

afholde ligastævner. Dette emne vil blive taget op ved næste bestyrelsesmøde. 

Pakkeløsning til afholdelse af stævner: Der vil blive tjekket op på streamingudstyr 

samt udarbejdes en seddel, der underskrives ved lån af udstyr. Jacob vil til næste 

bestyrelsesmødefremlægge et oplæg til indhold af pakke samt sedlen denne seddel, 

der skal indeholde hvad udstyret består af samt ansvarsfordeling. 

Vægten til indvejning ved konkurrence har ikke to ægte decimaler. Henning har set 

nærmere på tilbud. Denne problematik vil blive taget op senere på året, da de 

indhentede priser overstiger budgettet lige nu. Der forsøges at finde billigere 

alternativer.   

 



Krav til afvikling af DM-stævner: kravene fremgår tydeligt på hjemmesiden. 

Kongres: Forslag som vil blive stillet ved kongressen blev vendt i bestyrelsen og 

bestyrelsen blev enige om en fælles holdning til de enkelte forslag. 

6. Skolereformen og dens muligheder: Peter Andersen arbejder videre på at udvikle et 

samarbejde mellem klubber og folkeskoler i forbindelse med den nye skolereform. I 

denne forbindelse opfordres klubberne til at tage kontakt til skolerne samt 

kommunerne. Kommunen kan vise sig at være behjælpelig i forhold til økonomiske 

og praktiske udfordringer. Ved skole arrangementer/projekter, der involverer et 

samarbejde mellem DSF og en klub, gives et økonomisk tilskud til klubben på 2500 

kr. Dog skal krav i forhold til samarbejdsaftale samt fordelingsnøglen være 

opfyldte.Klubber skal først kontakte udviklingskonsulent Peter Andersen. Derved 

kan klubber og udviklingskonsulenten afstemme udmelding til skolerne samt 

vurdere, hvad klubberne har af ressourcer til at ligge i arbejdet.  

7. Dommere til internationale stævner: Der mangler dommere til internationale 

masterstævner. Dette vil blive taget op i dommerudvalget. 

8. Sociale medier: Retningslinjer samt en bedre dækning af afholdte stævner, events, 

træningssamlinger og generelt hvad der sker i dansk styrkeløft vil blive taget op i 

medieudvalget. 

Der blev diskuteret tonen samt omfanget af debatten på de sociale medier. Vi 

ønsker som bestyrelse ikke at styre debatten, men derimod indgå i en åben dialog, 

hvor alle meninger bliver hørt – dog i en god tone uden personangreb. Vi tager dog 

direkte konkrete problemstillinger op i bestyrelsen.  

9. Breddeaktiviteter – træningssamlinger: Eva vil i samarbejde med 

udviklingskonsulenten arbejde videre med tiltag inden for dette område. 

10. Sponsor: medieudvalget vil se på mulige sponsorer samt vilkårene herfor.  

11. Frivillighedspolitikken vil med få ændringer blive sendt ud til bestyrelsen. 

Derudover vil det være et område under breddeudvalget. 

12. Det blev vedtaget at EM Classic, forsøges henlagt til DK, såfremt det vedtages på 

EPF kongressen at det bliver afholdt i 2015, arrangør vil da blive TVF. 

13. Næste møder afholdes kl. 11.00 i AASK følgende datoer: 09/08-2014 samt 07/12-

2014. 

14. Eventuelt: Bestilling af medaljer vil udelukkende ske gennem Forma, da vi derved kan spare 

penge. 


