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Referat fra Bestyrelsesmøde 24.5.2020
Afholdt på: Hotel Scandic Kolding, Kokholm 2 6000 Kolding
Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Pia Skovborg, Finn Nielsen, Peter Andersen, Jørgen
Rasmussen, Channe Hviid
Afbud: Lene Kjelgaard Jensen
Referent: Jørgen Rasmussen
1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Der var ingen bemærkninger til sidste referat
2. Økonomi
Er der klubber, som har behov for støtte på grund af krisen? DSF er opmærksom på at der kan være
klubber der er presset på deres eksistens og vi følger udviklingen nøje. Økonomien blev gennemgået og
grundet den manglende aktivitet er vi ikke presset på likviditet.
3. Corona
De politiske udmeldinger, tyder på vi har håb om en genåbning 8 juni og de efterfølgende beslutninger
tager udgangspunkt i den dato.
4. Repræsentantskabsmødet
Hvornår kan vi på sikker vis afvikle det udsatte møde?
Bestyrelsen vil forsøge at afholde mødet den 30. august på Scandic Odense og henstiller til at der kun
deltager en repræsentant for hver klub. Den tidligere fremsendte dagsorden er gældende.
5. DM-ugen i Aalborg
I sommeren uge 25 2021 skulle en lang række danmarksmesterskaber i forskellige idrætsgrene have været
afholdt på én uge det samme sted i Danmark. DM-ugen er nu udskudt til sommeren 2022 primært pga. af
sammenfald med flyttede internationale store idrætsbegivenheder som OL.
6. Liste med godkendte logo
Finn orienterede omkring de fremsendte forslag og vil oprette en liste med godkendte logoer,
dokumenteret sponsor, som placeres på forbundets hjemmeside. Ansøgerne vil blive kontaktet af Finn
snarest.
7. Registrering af resultater samt rekorder
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Der skal findes en løsning på de manglende opdateringer af de danske rekorder fra DM 2020. Dette er løst
da stævne papirerne er fremkommet fra den arrangerende klub. Fremtidige stævneprotokoller indsamles
af stævneleder og videregives til Henning Thorsen.
8. Manglende pokaler for årets løfter 2019
Ved DM 2020 skulle der have være uddelt pokaler til årets løftere 2019 hvilket desværre ikke fandt sted.
Pokalerne for årets løfter vil blive udlevet på repræsentantskabsmødet (DM i styrkeløft) resten af årets
pokaler vil blive uddelt ved de kommende danske mesterskaber.
9. Pointsystemet
IPF har valgt at skrotte den nye pointskala som vi indførte i Danmark med virkning fra 1 januar fra 1.maj
2020. Det er ikke uden udfordringer idet både vores stævneprogram, ranglister samt divisionsturnering nu
bruger de skrottede point. Skal vi implantere de nye Goodlift point eller gå tilbage til de gamle wilks?
Hvordan får vi en fair afvikling af divisionsturneringen. Det blev besluttet at vi overgår til de nye point med
virkning fra 1.januar 2020. De ”gamle” IPF-point opnået ved DM 2020 vil blive bevaret særskilt og kåring af
bedste løfter ved DM vil ikke blive ændret såfremt de nye point vil flytte placeringerne.
10. Orientering omkring skriverier med IPF
I forbindelse med de store udfordringer vores masterløftede havde med at få ordentlige forhold inden de
skulle i konkurrence ved VM i Sydafrika sendte KB en officiel klage til arrangøren og IPF-præsidenten på
vegne af John Tarragni. Dette kom der ikke noget videre konstruktivt ud af. Det er urimeligt at løfterne ikke
kan få lov til at ankomme nogle dage før de skal i aktion på platformen. Man kan kun håbe på at den
pågældende arrangør opper sig, i fald det nu udsatte stævne bliver gennemført til november, hvilket må
anses som værende yderst tvivlsomt.
11. Terminslisten 2020
Terminslisten resten af året. Hvad kan afvikles og hvad må aflyses?
20 juni 2. runde divisionsturneringen:
Bestyrelsen besluttede af aflyse divisionsturneringen for resten af 2020. De klubber som skulle have afviklet
runderne vil blive kompenseret for den manglende indtægt. Der kåres ingen vinder i 2020 og uddeles
derfor ingen pokaler.
15-16 august landsholdssamling.
Vil blive forsøgt afviklet.
22-23 august JM & SM I styrkeløft samt bænkpres
Stævnet vil blive flyttet til 19-20 september og slået sammen med klassisk JM og SM
19-20 september JM & SM I klassisk styrkeløft samt bænkpres
Vil blive forsøgt afviklet.
26-27 september DM I klassisk bænkpres
Vil blive forsøgt afviklet.
24 oktober 3.runde divisionsturneringen
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Aflyst
24-25 oktober landsholdssamling
Vil blive forsøgt afviklet.
7 november DM i squat og dødløft masters
Vil blive forsøgt afviklet.
13-15 november TSK
Vil blive forsøgt afviklet.
21-22 november DM I bænkpres
Vil blive forsøgt afviklet.
4-6 december DM klassisk styrkeløft
Vil blive forsøgt afviklet.
5 december divisionsfinalen
Er aflyst.

Gennemgang af den internationale kalender som den ser ud på nuværende tidspunkt. Hvad tror vi på, vi
kan deltage i?
24 september – 4 oktober VM i klassisk styrkeløft subjunior-junior-senior. Minsk, Hviderusland
Det anses ikke forsvarligt at deltage ved dette mesterskab.
3-4 Oktober NM i styrkeløft, bænkpres og klassisk styrkeløft samt bænkpres for subjunior og junior. i
Finland.
Stævnet er udsat til 2021
12-18 oktober EM og VM bænkpres klassisk og udstyr. Ekaterinburg, Rusland
Det anses ikke forsvarligt at deltage ved dette mesterskab.
1-7 november VM i styrkeløft subjunior-junior-senior. Stavanger, Norge
Vil blive forsøgt afholdt
13-22 november VM i styrkeløft samt klassisk styrkeløft masters. Potchefstroom, Sydafrika
Det anses ikke forsvarligt at deltage ved dette mesterskab.
EM i klassisk styrkeløft
Stævnet er aflyst
11-13 december Arnold Classic Sevilla, Spanien
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Dette stævne er uden dansk deltagelse.
Bestyrelsen vil arbejde for en øget international deltagelse i 2021, da atleterne har noget til gode, og DSF
har sparet penge i 2020. Der skal også kikkes på om det er tiden for at skabe grundlaget for en landstræner
stilling.
12. YouTube
Indkøb af YouTube kanal. til at gemme streaming på. KB arbejder videre med en løsning.
13. Online-konkurrencer.
Som info kan I alle gå ind at kigge på dette link, hvis I er nysgerrige: (det er en konkurrence, som Crossfit
CPH afviklede i april)
https://competitioncorner.net/events/3769
Workouts/ konkurrencer kan man sammensætte præcis som man ønsker. Peter Andersen arbejder videre
med ideen.
14. Strategiplanen
Strategiplanen blev justeret med de nye input herunder uddybning af strategiske spor. Vi er nået langt og
vil gerne inddrage klubberne i de forskellige retninger og planen fremlægges på repmødet. Tidsplan for
færdiggørelse er 2021 hvor den nye plan skal træde i kraft.
15. Hall of Fame
Bestyrelsen har uden vores formand viste besked indstillet ham til optagelse i EPF’s Hall of Fame i
september 2019 med følgende indstilling:
Dear Sirs
The Danish Powerlifting Federation would like to nominate Klaus Brostrøm to become members of the EPF
Hall of Fame. Attracted you will find the application form of the nominated.
Klaus Brostrøm has since 1988, in two periods, been president of the Danish Powerlifting Federation for
close to 25 years and is still president of the federation. In this capacity he saw to it that the federation was
admitted to the Danish Confederation of Sports. This meant considerable financial support, and
consequently the Danish Powerlifting Federation grew in numbers, both clubs and athletes. He is active in
several committees, e.g. referees’ committee and the elite committee. He is responsible for educating
referees in Denmark.

Internationally Klaus has always been active. He is currently president of the Nordic Powerlifting Federation
(NPF). For some years he was vice-president of the EPF and president of the law and legislation committee.
And for a period, he was responsible for the doping control at various European Championships.
Klaus Brostrøm is also the person who proposed the introduction of Classic powerlifting, both in the IPF and
in the EPF, with success. This has contributed to increasing lifting activities considerably worldwide. - He is
also an active international category I referee and international examiner.
As president of the local club he started up in 1983, Thisted V.F., he has taken the initiative to organize
several international championships in Thisted
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NPF Nordic Women’s 1989
EPF EU Cup 1995
IPF Worlds women 1999
IPF World Bench press 2007
EPF European Classic 2017
And in 2020 the European Equipped Championships together with the EPF Congress will take place in
Thisted, organized by Klaus and his club, TVF, this would be a good occasion to honor Klaus for his efforts in
powerlifting, national and international, for more than three decades.

Vi er i bestyrelsen rigtig glade for EPF valgte at optage Klaus Brostrøm i Hall og Fame som den første
dansker nogen sinde. Vi havde dog håbet på at kunne fejre det med pomp og pragt, ved det nu aflyste EM
på hjemmebanen i Thisted, men Coronaen ville det anderledes.
16. Evt
Der var intet under evt.

Næste møde bliver 22 august klokken 9.30 hos Henning på adressen: Rind Plantagevej 3F 7400 Herning
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