Referat fra Bestyrelsesmøde 7.10.2018
Afholdes Hjejlevej 14 7480 Vildbjerg. Mødestart kl. 09.30.
Deltagere: Klaus Brøstrøm, Lene Kjelgaard Jensen, Jørgen Rasmussen, Channe Hviid, Henning Grøn Thorsen,
Alex Thorsen.
Afbud: Ingen.
Referent: Jørgen Rasmussen.

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Der var ingen bemærkninger.

2. Sponsoraftalen
Bestyrelsen har drøftet en sponsoraftale som verserer. Der vil komme yderligere frem, når sagen
er afklaret.
3. Regnskab fra Lene.
Lene fortalte, at det var vigtigt, at der kommer styr på egenbetaling til internationale stævner da
hun ikke ved, hvem der skal betale hvad. Klaus Brostrøm får, som formand,
administrationsrettighederne sammen med Lene til at tegne forbundet, hvad angår det
økonomiske.
4. Reklamer på forbundets hjemmeside
Hvad er praksis, og hvad bør der betales for et link fra Styrke.dk? Hvad kan der accepteres at
reklamere for? Medeudvalget kommer med et oplæg til, hvad der kan accepteres at linke til samt
hvad der kan accepteres at reklamere for.
5. Streaming fra danske mesterskaber
Der kan med fordel investeres i et GO Pro camera eller lignende, der kan opkobles direkte på fx FB.
Forbundet vil ved samme lejlighed købe en YouTube kanal, hvor alle senere kan gense de
streamede mesterskaber. Medieudvalget undersøger mulighederne.
6. Deltagelse i medaljeoverrækkelser
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Det er dårlig stil ikke at deltage i medaljeoverrækkelsen efter endt stævne både over for
arrangøren, men også de andre deltagere, tilskuere og medier. Især landsholdsløftere bør være
rollemodeler og gå forrest og udvise forbundet og mesterskabet respekt. Deltagelse i ceremonier
bør være obligatorisk og udeblivelse bør sanktioneres. Det er dis respektfuldt at smutte før
ceremonien, uanset hvad årsagen er. Der udarbejdes et forslag til stævnereglerne. Hvor der står:
”der er pligt til at deltage i medaljeceremonien. Ved udeblivelse vil den pågældendes klub blive
orienteret og der vil ikke blive eftersendt medaljer.”
7. Deltagelse i konkurrencer for flere nationer.
Der bliver sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan stille op i flere lande samtidig.
Fx stille op for Polen til VM indenfor IPF, og samtidig stille op til DM i Danmark og sætte danske
rekorder.
Det er ikke muligt at deltage ved mesterskaber i Danmark, dvs. DM, JM og SM, og der kan ikke
sættes danske rekorder. Det er dog muligt at deltage til andre stævner. Efter 2 år med bopæl i
Danmark kan der deltages ved danske mesterskaber. Reglerne for dobbelt licens gælder jf.
stævnereglerne:
”1. En udlænding skal have haft fast bopæl i Danmark i 24 på hinanden følgende måneder. En
dansk statsborger, som i en periode bor eller studerer i udlandet, kan repræsentere Danmark, hvis
DSF/Eliteudvalget har en aftale med vedkommende derom, og deltage i danske mesterskaber.”
2. Man kan ikke have dobbelt licens, dvs. man kan ikke have licens i to eller flere lande samtidig.
3. For at få registreret danske rekorder skal de to ovennævnte punkter være opfyldt.”
8. Divisionsreglerne
En præcisering af reglerne.
Nuværende: ”Hvis en atlet skifter klub under en igangværende turnering, kan atleten først deltage
på den nye klubs hold i næstkommende års turnering. ”

Kommende:
”Hvis en atlet skifter klub under en igangværende turnering, kan atleten først deltage på den nye
klubs hold i næstkommende års turnering. Denne regel gælder ikke, hvis atletens tidligere klub ikke
har et hold med i den nuværende turnering. ”

9. JM/ SM/ DM Styrke-mangekamp
Side | 2

Peter Andersen orienterende omkring en interesse fra vægtløftere og Kettlebell omkring en
mangekamp.
10. Afholdelse af workshops for bredde og elite.
Workshops med mentaltræning bliver afviklet sammen med juniorsamlingen i Århus.
11. Regler angående deltagelse i ikke -sanktionerede stævner (andre end IPF). Skal tilpasses
DSF's vedtægter.

14.9 Participating in Non-IPF Competition Any lifter, coach, referee or official who competes or
participates in an international powerlifting or Bench Press competition not organized, sanctioned
or approved by the IPF shall not be permitted to take part in any IPF international or regional
competition for a period of 12 months from the date of that non-approved competition. 14.9.1
Notwithstanding article 14.9 the lifter, coach or official may participate in multi-sport international
games, e.g. the Commonwealth Games, the University Games, or the Students’ international or
regional multisport games that is not sanctioned by the IPF, however provided that there is not
any athlete or other person participating in such games in any capacity who is serving his/her
Ineligibility period for a doping offence.
Klaus Brostrøm oversætter og retter eksisterende regler til.
12. Betaling af startgebyr ved internationale stævner
Der er flere eksempler på, at vores løftere ved IPF-mesterskaber bliver afkrævet startgebyr,
hvorfor bliver de ikke betalt via faktura? Tilsyneladende vælger de internationale forbund ikke at
sende regningerne til kontaktpersonerne, der nominerer til stævnerne. Vi vil fremadrettet forsøge
at sikre at dette sker.
13. Mediedækning fra nationale stævner
Ved de danske mesterskaber i klassisk bænkpres og ved andre lejligheder som fx breddetræf, har
Nana Nørgaard taget glimrede billeder og klippet videoer. Det er et førsteklasses arbejde, og hvis
vi kunne gøre brug af hendes evner ved kommende begivenheder, mod dækning af omkostninger,
kunne dette brande vores sport positivt. Der vil blive taget kontakt til Nana omkring vilkårene.
14. Stævnesystemet voldte problemer ved DM i Aalborg.
Der var problemer med stævnesystemet, formodeligt relateret til internetforbindelsen.
15. Persondataloven
Peter Andersen orienterede bestyrelsen, der snarest godkender oplægget omkring persondata i
DSF
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16. Hjemmesiden
Vi fastholder den nuværende hjemmeside, som virker ganske upåklageligt.
17. Hvem tager sig af præmier, når Kenneth stopper ved årets slutning?
Finn Nielsen overtager opgaven fra 2019.
18. Opfølgning på vores strategiarbejde.
Det blev drøftet, hvem der skulle varetage det rent praktiske på de forskellige punkter. Hvert
medlem vælger 3 punkter, som drøftes på næste møde.
19. Beretning/Orientering fra de forskellige udvalg
Herunder fortæller udvalgsformændene om opdateringen af udvalgsbeskrivelser samt kort
om den kommende tids arbejdsplaner.
Stævneudvalg
Der er blevet afholdt mange gode og vel gennemførte stævner i år, og der er arrangører på de
sidste.
Der er kommet arrangører på de fleste af stævnerne i 2019.
Dog mangler der stadig lidt på Sjælland i 2019, SM udstyr og klassisk samt bænk.
Det er slut på disciplinmedaljerne hos vores leverandør, der skal bestilles nye til næste år.
Kenneth har meddelt, at han stopper som medaljeansvarlig fra d. 1. januar, men der er en løsning
på vej.

Dommerudvalg
Det er ofte svært at finde dommere nok til stævnerne, men det har det jo altid været.
Der blev udsendt opfordring til at melde ind hvilke stævner, der kunne dømmes ved, i 2019, men
der er kun kommet svar tilbage fra 2 dommere indtil nu.
Birgitte Thorsen har bestået prøven som International kat. II dommer. Jan Vestergaard har bestået
den nationale A dommer prøve. Channe Hviid har bestået den teoretiske A dommer prøve og
mangler således den praktiske. Nana Nørgaard, Christina Victoria Møller og Rasmus Fleinert har
bestået B dommerprøven.

Anti-Dopingudvalg
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Vi skal huske at sætte de to punkter fra sidste møde på dagsordenen til rep. mødet omhandlende
WADA og IPF. Der er endnu ikke indkaldt til møde i ADD, men det forventes at ligge i nov./dec. Der
skal som sædvanlig sendes en redegørelse fra DSF via ADD til IPF om året, der gik. Normalt i januar
måned.
Eliteudvalg
Jane Aaberg har valg at stoppe i udvalget samt som træner for det klassiske landshold fra d.1-12019 for at frigøre mere tid til egen træning og firma. Eliteudvalget beklager Janes beslutning, men
tager denne til efterretning og ønsker hende god vind fremover. Andreas Klug overtager pladsen i
udvalget med ansvar for den klassiske kategori. Nicki Lentz og Jonas Møll overtager i fællesskab
opgaven som trænerer på det klassiske landshold pr 1-1-2019, men vil allerede deltage ved
næstkommende landsholdssamling for en glidende overgang. Løfterne til årets sidste stævner er
også blevet udtaget, ligesom bruttolandsholdene er opdateret. Der er også blevet udpeget
kraftcentre i øst og vest Danmark. I øst bliver det således Rødby Motion, der ligger lokaler til alt i
mens samarbejdet med Horsens SK i vest fortsætter.

Masterudvalg
I masterudvalget er det lykkedes at få besat alle stævnerne med en headcoach, og der har været
godt med deltagelse ved stævnerne med mange flotte resultater. Udvalget vil inden årets udgang
fremsende et budget til bestyrelsen for 2019.

Medieudvalg
Vi kører hårdt på "markedsføring" på Instagram.
Til JM/SM havde vi stort flow på vores Instagram, over 200 profilbesøg.
Vi har nået 1000+ følgere på Instagram nu.
Vores Facebook opslag når gennemsnitligt ud til 600 personer.
Generel kun positiv feedback på vores sociale medier.

Uddannelsesudvalg
Den aflyste dommeruddannelse fra i foråret er d.6-10-2018 afviklet i KSK.
Der er planlagt workshop/ miniuddannelse i sportspsykologi i forbindelse med sub-junior og
junior-landsholdets samling. Derudover forventes der også at blive åbnet op for tilmelding til
kurset klubkompetencer i både Øst og Vest snarest.
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Breddeudvalg
Der er afholdt breddetræf i brug af udstyr. Det var et glimrende arrangement med god aktivitet og
stemning. Alle klubber er desuden blevet tilbudt at få en workshop ud i klubben, hvilket indtil
videre har affødt interesse fra 3 klubber.
Der har også været afholdt et klubudviklingsprojekt i Haderslev. Det affødte ligeledes god
feedback, og der forventes afviklet yderligere et projekt i efterårsferien med en ny klub.
Derudover opfordres flere klubber til at indgå aftale om et klubudviklingsforløb, som kan være
med til at styrke klubben i en given ønsket retning.
Der arbejdes i den kommende tid på at lave yderligere et fælles breddetræf i samarbejde med DVF
og Kettlebell-klubberne.

20. Evt
Der bliver formodeligt mange ændringer til de tekniske regler på den kommende kongres. Vi
kender i øjeblikket ikke til de konkrete forslag, men vil informere dommere og løfterne, så snart
der er truffet beslutninger.
Peter Bøgh Larsen træder ud af bestyrelsen og udvalg. Henning Thorsen overtager posten i
Antidoping udvalget. Jørgen Rasmussen overtager posten med DIF- kontakt og internationalt
arbejde.
Bestyrelsen vil på næste møde gøre sig tanker omkring deres nuværende funktion og fremtidige
virke.
Dato for næste møde 19. januar 2019 klokken 10.00 Hjejlevej 14 7480 Vildbjerg.
Møde i bestyrelsen inden repræsentantskabsmøde evt. 16. marts 2019.

Repræsentantskabsmøde bliver 31. marts 2019 klokken 10.00 i Odense. Bestyrelsen mødes
klokken 9.00.
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