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Referat fra Bestyrelsesmøde 9.11.2019 
Afholdt Hjejlevej 14, 7480 Vildbjerg.  Mødestart kl. 9.30. 

Deltagere: Klaus Brostrøm, Lene Kjelgaard Jensen, Jørgen Rasmussen, Henning Grøn Thorsen, Pia Skovborg, 

Finn Nielsen, Peter Andersen  

Afbud: Channe Hviid. 

Referent: Jørgen Rasmussen. 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste mødes referat. 

2. Økonomi  

Regnskab 2019 samt budgetopfølgning:  

Bestyrelsen har godkendt budgetopfølgningen pr. 29/10-2019 med bemærkninger vedrørende 

fordelingen af omkostningerne omkring de internationale stævner.  

Udkast til budget 2020:  

Det foreløbige budget for 2020 blev gennemgået og debatteret.  

Drøftelse af tidspunkter for underskrift af regnskab m.m.:  

Den 14.marts vil regnskabet blive underskrevet i forbindelse med bestyrelsesmødet. 

Sponsorat fra Titan:  

Vi har i år endnu ikke modtaget udstyr fra vores sponsor. 

 

3. Korrekt brug af medier i DSF samt etiske spilleregler for DSF’s Facebookgrupper 

Da tonen på FB har været hård, og der har været klager over enkelte personer til bestyrelsen, der 

er blevet behandlet, vil der blive udarbejdet etiske retningslinjer i forbindelse ved brug af 

Facebook gruppen. Disse vil blive offentliggjort snarest med udgangspunkt i KB’s oplæg samt DIF’s 

sanktioner på området. Peter Andersen offentliggør retningslinjerne snarest.  
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4. Diplomstævner for nye klubber 

DSF hjælper med et par officials, fx en dommer og evt. en chefspotter eller en sekretær alt efter 

behovet. – For at få nyere klubber i gang med konkurrencer. PA undersøger behovet, og der 

udarbejdes diplomer på baggrund af KB’s skabelon. Klubber, der er interesseret, kan kontakte 

Peter Andersen.  

 

5. Frivillighedsarrangement sammen med vægtløfterne – DSF-jubilæum 2022. 

Der har været et møde med vægtløfterne. Tanken er, at der holdes et arrangement sammen med 

vægtløfterne i 2021, hvor der vil blive uddelt priser mv. I 2022 afholder vi vores egen galla i 

forbindelse med vores 40 år jubilæum.    

6. Udarbejdelse af vejledning for speakere  

Der udarbejdes en vejledning for, hvordan en speaker kan agere. Fx hvordan man bedre kan 

formidle kampen om medaljer og rekorder. KB udarbejder et oplæg. Løfterne kan ved indvejning 

fx udfylde en seddel med personlige rekorder, og andre relevante informationer, som speakeren 

kan tage udgangspunkt i.  

7. Fælles DM med andre forbund under DIF i 2021 

Aalborg bliver vært for et fælles DM i 2021, hvor mange specialforbund deltager. Der vil give god 

mediedækning til vores sport, hvis vi vælger at deltage. Det vil kræve at vi på 

repræsentantskabsmødet flytter et DM til afvikling på DM-ugen. Det kunne fx være DM klassisk 

senior, som i så fald afvikles særskilt.   

 

8. Præmiesituationen 

Der er blevet bestilt vimpler og pins, som fremkommer snarest. I forhold til levering af medaljer er 

der lovet bod og bedring, og det vil blive nøje overvåget, hvorvidt leverandøren evner at levere 

varen. Stævnelederen vil have et sæt ekstra medaljer, som kan bruges ved medaljeoverrækkelsen, 

skulle det utænkelige ske, at leverandøren svigter.  

 

9. Diskussion af punkter på IPF’s dagsorden i Dubai. 

På kongressen vil punktet omkring den ulovlige sammenlægning af VM-master klassisk og udstyr 

bliver fremført. Beslutningen betyder, at både vores klassiske- og udstyrsmasterløftere forhindres 

muligheden for gode stævner. Den generelle manglende evne til at overholde vedtægter og 

tekniske regler vil ligeledes blive debatteret.  

10. Terminslisten 
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Som nævnt i punktet omkring DM-ugen bliver der behov for en justering af terminslisten. 

Bestyrelsen forslår, at DM klassisk senior bliver afvikles særskilt i denne uge. DM klassisk junior og 

master afvikles særskilt i april som hidtil. JM i styrkeløft og bænkpres bør samles med JM i klassisk 

styrkeløft og bænkpres for at skabe et større stævne, hvilket forhåbentlig vil gøre det lettere at 

finde både dommere samt stævnearrangører.  

11. Bestyrelsen oplyser, hvordan den stiller sig til genvalg på næste repræsentantskabsmøde! 

Channe Hviid har valgt ikke at genopstille. Bestyrelsen arbejder på at finde en kvalificeret afløser   

Klaus Brostrøm genopstiller 

Jørgen Rasmussen genopstiller. 

Finn Nielsen genopstiller. 

12. Tildeling af puljepenge fra DIF 

PA udarbejder et oplæg, der gerne skulle munde ud i flere midler til sporene.  

 

13. Udvalgsberetninger 

Antidoping udvalg 

IPF’s antidoping kommission er blevet orienteret omkring de positive test, der har været i 2019 og 
der er ingen uafklarede sager. Ved de afholdte nordiske mesterskaber blev der bestilt 22 
dopingtest i samarbejde med Antidoping Danmark. Prøverne er sent til test ved det WADA 
godkendte lab. i Oslo.     
 

Stævneudvalg 

Der er som altid gennemført mange gode og flotte stævner. 

Der har været enkelte ting, der kan gøres bedre, og det er noteret til fremtidige stævner, så de kan 

blive endnu bedre. 

Stævnerne i 2020 er ved at være udsolgt, og der mangler kun som sædvanlig, division og SM-

udstyr. 

Der er også kommet ønsker om afholdelse af stævner i 2021, så der er vi også godt på vej. 

 

Dommerudvalg  

Det er lykkedes at finde de nødvendige dommere til stævnerne. 

Desværre ofte i sidste øjeblik og ved anvendelse af de samme dommere i for stor udstrækning. 

Der er heldigvis flere af de nye, der begynder at være meget aktive, men det er der så desværre 

flere af de "gamle," der så ikke er mere. 
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Der uddannes nye dommere, men desværre ikke så mange, som der går fra. 

Der er lige nu 52 dommere på listen over aktive dommere. 

 

Eliteudvalg 

Mathias Kristiansen er indtrådt i udvalget og vil varetage funktionen omkring kommunikationen 

med landsholdsløfterne i forbindelse med landsholdssamlingerne, herunder advarsler. Der er 

udtaget løftere til EM klassisk samt opdateret bruttolandshold. Der vil blive udarbejdet nye 

kvalifikationskrav, som offentliggøres inden 1.1.2020 gældende fra 1.1.2021. Landsholdløfterne vil 

således have 12 måneder til at opnå det ny kvalifikationskrav. EM 2020 på hjemmebane i Thisted 

vil blive med fulde hold i seniorregi, samt reserver vil blive udtaget efter næste møde i udvalget 

9.12.2019.   

Masterudvalg 

Sæsonen 2019 på den internationale scene er slut med mange fremragende resultater til følge. De 

danske masterløfterne kom hjem med hele 3 verdensmester fra VM i Sydafrika i skikkelse af Eva 

Buxbom, Henning Thorsen og Sune Bak. Ved EM i bænkpres blev Vibeke Bergman euromester og 

manden Bo Jensen løftede sig til Bronze. Der er blevet udarbejdet kvalifikationskrav til klassiske 

internationale stævner gældende fra 1.1.2020, som vil blive offentliggjort snarest mulig. De danske 

masterløftere opfordres allerede nu til at planlægge deres 2020 sæson, og sende en mail til 

masterudvalget om påtænkt stævnedeltagelse. Dette skyldes at der allerede i marts måned er EM 

i klassisk styrkeløft og i april måned VM i klassisk styrkeløft og styrkeløft.   

Breddeudvalget: 

Der er nu i samarbejde med DVF igangsat nationale skolekonkurrencer – Danmarks Stærkeste 

Klasse. Vi opfordrer klubberne til at promovere konkurrencen via deres netværk og evt. 

skolelærer, som er i klubben. Der er fundet dato for DM Styrke Mangekamp for 2020. Input fra 

klubber og udøvere tages i betragtning i forhold til ændringer i setup. Konkurrencen afvikles i 

samarbejde med DVF og Kettlebell Sport DK. Vidensbank er nu klar til at blive offentliggjort på 

hjemmesiden. Siden vil indeholde dokumenter og filer fra seminarer, samlinger og uddannelser 

med henblik på at gøre viden om træning, klubudvikling og anden relevant info mere tilgængeligt 

for udøvere og frivillige. Mail om dette vil blive sendt ud i kommende uge, ligesom det vil blive lagt 

ud på Facebook. 

 

Uddannelsesudvalget: 

Der har været afviklet kursus i fysisk træning i VK Kono. Der er afviklet dommerkursus i Jylland, 

hvor de nye dommerprøver blev afviklet elektronisk. Næste kursus forventes afviklet på Sjælland i 

det nye år. Der er planlagt seminar i henholdsvis Aarhus og København 14+15/12-2019. Allerede 

nu er der pænt med tilmeldte. 
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14. Dommeruddannelse 

Der er blevet spurgt ind til hvordan proceduren er mht. udvælgelse og vejen for A og 

internationale dommere, og om dette kan gøres mere tydelig for medlemmerne?  

Procedurerne for dommeruddannelser findes på hjemmesiden under dommerudvalg.  

B-dommere:  

Klubberne kan indstille et eller flere af deres medlemmer til en B-dommerprøve. Forudsætningen 

er, at dommerkandidaten i et stykke tid har haft kendskab til styrkeløft, vil sætte sig ind i de 

tekniske regler inden kurset, og efter bestået dommerprøve vil stille sig til rådighed som dommer 

for DSF. Prøven er en teoretisk prøve, hvor mindst 90 % af spørgsmålene skal besvares korrekt, 

dvs. der skal opnås minimum 90 af 100 points. Der arbejdes med den praktiske del under kurset.  

A-dommere:  

B-dommere, som har dømt regelmæssigt i 2 år, kan anmode dommerudvalget om at komme til A-

dommerprøve, ligesom udvalget selv vil kontakte nogle. Prøven består af en teoretisk del, hvor der 

skal opnås minimum 90 af 100 points. Ved et efterfølgende stævne er der praktisk prøve, hvor der 

skal bedømmes 25 forsøg i squat og 15 forsøg i både bænkpres og dødløft. I bænkpres og dødløft 

sker bedømmelsen først fra 2. forsøgene. Der skal opnås minimum 90 % rigtige afgørelser.  

International dommer:  

Dommerudvalget kontakter A-dommere, som skønnes at have potentiale til at blive internationale 

dommere. Dette kræver min. 2 års regelmæssig dommervirksomhed som A dommer. Angående 

reglerne for uddannelse henvises der til IPF’s tekniske regler.  

Krav til dommerne:  

Regel pr. 1. januar 2015: Hvis man ikke har dømt ved mindst tre officielle stævner i løbet af en 2-

årsperiode, slettes man som dommer. 

15. SoMe 

Hvem overtager de opgaver CH er stoppet med? 

PS vil kontakte CH, omkring hvordan det konkret fungerer nu med SoMe, og hvad en afløser skal 

vide for at løse opgaven.  

16. Evt. 

HT luftede frustrationen omkring problemerne med at få dommere til at tilmelde sig stævnerne. 

Det er vigtigt, at klubberne bakker op omkring at udpege dommere til uddannelse og at de får 

aktive dommere til at dømme.  



Side | 6  
 

PA orienterede omkring nogle landsholdsløftere, der var utilfredse med forhold på 

landsholdssamlingerne. Der opfordres til, at konkrete forbedringsforslag til bedre samlinger bliver 

sendt til eliteudvalget, der så vil drøfte forslagene.  

Dato for repræsentantskabsmødet bliver 29/3-2020 på Scandic Hotel Odense Hvidkærvej 25, 5250 

Odense med start klokken 10.00.  

Bestyrelsen mødes inden repræsentantskabsmødet den 14. marts til gennemgang af forslag.      

Næste bestyrelsesmøde 1/2-2020 Hjejlevej 14, 7480 Vildbjerg, mødestart kl. 9.30. Fokus på den 

nye strategiplan.   

 

 

 


