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Referat af Bestyrelsesmøde 8.1.2023 

Afholdt hos Henning på: Hestehaven 5, Tjele 8830 Foulum, mødestart 9.30    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Lene Kjelgaard Jensen, Henning Grøn Thorsen, Finn Nielsen, Peter Andersen, 

Niels Christian Dall, Pia Skovborg og Jørgen Rasmussen 

Afbud: Ingen 

Referent: Jørgen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkningerne til sidste referat.  

2. Økonomi og budget  

Budgetopfølgning 2022 blev gennemgået og godkendt.   

Budgetoplæg 2023 blev gennemgået og godkendt. 

Status på økonomien er 1,3 millioner i likvider d.d.  Den opdaterede budgetopfølgning, pr 31-12-2022, 

bliver sendt til bestyrelsen, når bogføringsmaterialet er klar.   

3. Medaljer og pokaler  

Der skal findes en ny samarbejdspartner, så vi undgår flere uheldige episoder. Stævneudvalget kontakter 

potentielle nye samarbejdspartnere. De manglende pokaler og medaljer fra divisionsturneringen vil blive 

overrakt ved 1. runde af divisionsturneringen. De manglende pokaler fra DM bænkpres vil ligeledes blive 

udleveret ved divisionsturneringen eller næstkommende stævne.    

 

4. Implementering af de nye dommerregler  

Hvordan skal de nye regler fortolkes i praksis. Der er endnu ikke kommet en fortolkning fra IPF i forhold til 

hvordan de nye regler skal implementeres. Fx ved fødderne på bænken. Indtil der kommer en fortolkning, 

vil den danske procedure være at overdommeren beder løfteren indtage en oprejst position, og derefter 

forsøger at lave et nyt opspænd i henhold til reglerne. Hvis en løfter ligger ”helt” fladt på bænken og 

stadigvæk ikke kan opnå korrekt dybde vil løftet blive godkendt.   

 

5. Dommersituationen  

 

Finn har udarbejdet et skema over hvem, der er aktive og hvem der ikke er. Finn kontakter de dommere 

som ikke er ret aktive. Inaktive dommere vil blive fjernes. 

 

 

6. Forslag til repmødet  
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Sanktion mod manglende dommere ved danske, jyske og sjællandske mesterskaber 

Stævneregler 

Generelle regler Ny A7 

”En klub som har været medlem af DSF i mere end 3 år, og som tilmelder flere end 3 deltager ved DM, JM 

eller SM skal sende mindst en dommer. Hvis der tilmeldes mere end 14 løftere skal der sendes mindst 2 

dommere. Dommerne skal være til rådighed i minimum 1 indvejning ved pågældende mesterskab. Hvis en 

klub ikke har dommere uddannet, eller dommerne ikke kan dømme, kan der træffes en aftale med dommere 

fra andre klubber. Hvis en klub ikke kan stille med de nødvendige dommere, vil der skulle betales et gebyr til 

DSF på 2000kr pr manglende dommer. Kun de 4 bedste løftere vil så tælle med kampen om bedste klub. 

Dommerne tilmeldes på hjemmesiden på samme måde som der tilmeldes løftere.” 

 

Motivation 

Der har gennem en årrække være stor mangel på dommere til stævnerne og byrden har været på for få 

skuldre. Ved gennemførsel af overstående forslag sikrer vi, at alle klubber bidrager til at mesterskaberne 

afvikles bedst muligt for løfterne. Forslaget er på linje på de internationale regler på området. 

 

Regler for divisionsturneringen  

Pkt 4 omskrives til 

 

4. Rekord sætning 

”Der kan sættes divisionsturneringes rekorder i squat, bænkpres og dødløft.  

Rekorderne registreres i vægtklasser samt på point i hver disciplin. Ved finalen uddeles der medaljer til den 

bedste løftere på point i squat, bænkpres og dødløft baseret på de 3 indledende runder samt finalen.”    

 

Motivation for forslaget 

 

Ved indførslen af rekorderne kan det blive mere attraktivt at deltage i divisionsturneringen.  

 

7. DM Ugen  

 

DM klassisk ved DM-ugen er stort nok til, at vi formentlig kan benytte DIF's officielle medaljer. Peter 

Andersen undersøger muligheden.  

 

8. Evt 

 

Der var intet til evt.  

 

9. Næste møde 

Næste møde online torsdag 9. marts klokken 18.00 på teams.   


