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Referat 12.06.16 

Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Alex Thorsen, Danny Bill Møller, 

Janni Weinke, Anders Vedel, Fraværende: Peter Bøgh Larsen (syg) 

Referent: Janni Weinke 

 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Godkendt uden anmærkninger 

 

Økonomi/budget 

Da Peter B. ikke var til stede, kunne budgettet ikke gennemgås men Klaus B. mener at budgettet 

ser fornuftigt ud, da han og Peter B. gennemgik det en uge inden bestyrelsesmødet. 

 

Beretning fra de forskellige udvalg 

Stævneudvalg: 

Det opfordres til at klubberne melder deres respektive løftere til divisionsturneringen i god tid, for 

at lette arbejdet for den afholdende klub.  

Til næste repræsentantskabsmøde vil bestyrelsen stille forslag om, at løfterne skal tilmeldes ved 

navn, eksempelvis fire dage inden divisionsturneringen afholdes. 

DSF's database har problemer med at registrere rekorder for Master 3 og 4 for kvinder. Dette skal 

implementeres snarest.  

De nye udgaver af stævneregler og tekniske regler er lagt på hjemmesiden. 

Det næste Nordiske Mesterskab afholdes i Norge. Peter B. og Klaus B. står for en del af 

planlægningen. 

Klaus B. fortæller, at det måske bliver indført internationalt, at løfterne inden hvert selv skal tage 

deres egne knækogere af og på, således at det vises, at udstyret ikke er så stramt, at det giver 

løfteren en fordel i løftet. 
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Internationalt arbejde 

På NPF's ekstraordinære møde i Plzen blev Klaus B. og Peter B. L. valgt til at varetage 

formandskabet indtil året for næste World Games.  Det næste Nordiske Mesterskab afholdes i 

Norge. Peter B. og Klaus B. varetager her opgaven med at afholde kongres, stå for 

åbningsceremoni og uddeling af præmier og afholdelse af NPF's officielle tale ved banketten. 

Klaus B. fortæller, at NPF indsender forslag til IPF om, at løfterne inden hvert løft i squat selv skal 

trække deres egne knækogere ned og op igen, således at det vises, at udstyret ikke er så stramt, at 

det giver løfteren en fordel i løftet. - Et forslag om at genindføre åben klasse ved NM blev ikke 

vedtaget. - 

EPF har givet TVF/DSF værtskabet for EM bænk klassisk i 2019. 

 

Dommerudvalg: 

Enkelte dommere er taget af den aktive dommerliste, da de ikke har opfyldt kravene for korrekt 

antal dømte stævner indenfor perioden. 

De tekniske regler er blevet revideret og lagt ind på hjemmesiden. 

Danny og Henning står for dommerpåsættelse til nationale stævner, mens Klaus B. stadig står for 

at påsætte dommere til internationale stævner. 

Klaus B. og Kenneth K. påtænker at deltage i DIF's strategi møde d. 28. august.  

Bestyrelsen blev enige om at når en nuværende A-dommer skal til sin internationale 

dommerprøve, skal aspiranten til en forudgående vejledende prøve herhjemme, for at være bedst 

muligt klædt på til prøven. 

Motivation: Den internationale dommerprøve, der udføres online og på engelsk, er kompleks og 

ordvalget er ikke lig det ordvalg der anvendes i de tekniske regler, ligesom der er indbygget 

faldgruber. Den anviste A-prøve er kun vejledende for dem, og de kan heller ikke miste deres A-

licens.  

 

 

Uddannelses og bredde-udvalg: 

Dommeruddannelsen Øst d. 1. oktober afholdes i ER's lokaler. 

Bestyrelsen taler om at afholde et kursus i stævneprogrammet efter august måned. 
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Der er dags dato tilmeldt 4 deltagere til træningsplanlægningskurset d. 18. juni - kurset udskydes 

pga. for få deltagere. 

Bestyrelsen taler om muligheden for, at invitere en anerkendt international træner til at afholde et 

træningskursus i DSF regi. 

 

Elite udvalg: 

Udvalget har møde d. 2. juli og vil se på hvilke løftere som skal udtages til brutto-truppen. 

Bestyrelsen byder velkommen til Mark Wolff som er indtrådt i eliteudvalget. 

Strategiplanen for eliteudvalget skal fornys og indledningen af et samarbejde med Team DK har 

høj prioritering. 

 

Gennemgang af udvalgsposter 

Formændene for de forskellige udvalg skal lave en beskrivelse af formål og opgaver for udvalget, 

hvis en sådan ikke allerede eksisterer. 

 

 

Hjemmeside - Det haster med en beslutning 

Som følge af Peter B.s sygdom afventer vi hans redegørelse, når han er blevet rask igen. 

 

I forbindelse med EM klassisk bænkpres i 2019 som finder sted i Thisted, skal 

bestyrelsen diskutere hvordan kontrakten skal se ud 

Ved internationale stævner indgås der en kontrakt mellem forbund og arrangørklubben. Indtil 

slutningen af 90'erne var der tale om en procentuel fordeling, men sådan har det ikke været 

praktiseret siden. Bestyrelsen enedes om et forslag om, at arrangørklubben står for overnatning 

og morgenmad for de danske deltagere. Dog max. 2 overnatninger for atleter. Ligeledes tilbyder 

arrangøren overnatning for de DSF-officials, som efter aftale med klubben har opgaver at løse ved 

stævnet. Arrangøren står også for forplejning af dommere i henhold til gængse regler. 

Klaus. B laver et forslag til en standardkontrakt. 
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Skole-OL og ungdomskonkurrence for de unge under 14 år 

Skole OL ser ud til at ville blive en for stor omkostning for DSF og bestyrelsen ser i stedet på at lave 

en ungdomskonkurrence. 

Peter A. gennemgik forslag til ungdomskonkurrencer, som sammenholdt med et forslag fra Klaus B 

vil blive færdiggjort med illustrationer til brug for kommende konkurrencer. Disse konkurrencer vil 

også være særdeles velegnede i skolesamarbejder. 

 

 

Kravliste til afholdelse af DM 

Peter A. har lavet en udførlig liste over krav til klubberne, for at kunne afholde et dansk 

mesterskab. Listen skal suppleres med billeder og lægges på hjemmesiden snarest til klubbernes 

orientering. 

Bestyrelsen opfordrer til at klubberne husker på at styrkeløft er en foreningssport, og at en stor 

del af styrkeløft også er samarbejde og frivilligt arbejde. 

Alex T. opdaterer stævneplakat-skabelonen med nye billeder og sender til bestyrelsen. 

 

Eventuelt 

Janni W. skal oprette en dropbox, eller google drev, etc. Så dokumenter nemmere kan deles 

bestyrelsen imellem. 

Hvis klubberne har problemer med stævneprogrammets funktioner, bedes de rette henvendelse 

til Janni@styrke.dk. 

Alex T. har haft en uheldig oplevelse med et Eleiko-stativ og anmoder om hvorvidt der kan 

dispenseres fra safety-barene. Dette mener bestyrelsen ikke, at der kan, da de bruges for løfterens 

sikkerhed, og en fjernelse er imod IPF's regler. 

Danny M. anmoder om, at der på næste repræsentantskabsmøde tages stilling til om hvorvidt en 

klassisk rekord registreres som en udstyrsrekord, uanset at denne er højere end den pågældende 

udstyrsrekord. 
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Anders Vedel: Forbundskonsulent i DIF 

Vi havde besøg af vores nye forbundskonsulent, Anders Vedel. Han repræsenterer 5 forbund ud 

over DSF. Som bestyrelsen redegjorde for på repræsentantskabsmødet, vil et samarbejde med DIF 

om strategier være af væsentlig betydning for vores forbunds udvikling og kommende 

støttemuligheder. Jeg har følgende kommentarer til dette emne: 

Vi får mulighed for at indgå en strategiaftale med DIF, der styrker den målrettede udvikling af 

forbundet og idrætten. Uden en strategiaftale vil vores tilskud fra 2018 falde drastisk. Dette 

betyder, at DSF skal have udarbejdet en strategiaftale og have den godkendt i DIF's bestyrelse i 

efteråret 2017. Det kan lyde, som om vi har god tid. Vi har tid nok, men vi får travlt, for der er 

meget at lave. 

Processen i sig selv omfatter min. 5 møder, hvoraf det første, planlægningsmødet, blev afviklet 

den 12. juni sammen med forbundskonsulenten. Der er blevet aftalt mødetidspunkter, så vi sikrer, 

at vi når i mål i rette tid. Vores nye forbundskonsulent vil assistere i forløbet, og Peter Andersen, 

vores udviklingskonsulent, er naturligvis også kraftigt involveret i arbejdet sammen med 

bestyrelsen. 

Undervejs i forløbet vil gøre brug af forskellige interessenter uden for bestyrelsen. Vi vil afholde en 

workshop formentlig i forbindelse med et stævne. De informationer, som derved fremkommer, vil 

blive taget med i planlægningen, når der skal vælges strategiske spor, og disse skal beskrives. Det 

bliver en stor, men også spændende udfordring. 

Janni Weinke 

 


