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Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger
Godkendt uden bemærkninger

Økonomi/budget
Peter B. gennemgik regnskab og budget for første halvår af 2017. Efterfølgende vil denne post
overtages af Jeanette J.
Økonomien for 2017 ser god ud, og vi overholder budgettet med et overskud på ca. 9000 kr.
Klaus B. ser gerne, at der afholdes et møde i januar omkring budget i forhold til løftere som skal
løfte i udlandet, således at retningslinjerne i forhold til at få DIF’s økonomiske støtte overholdes.

Beretning fra de forskellige udvalg
Stævneudvalg:
Henning T. informerer om at der mangler flere arrangører til stævner i 2018.
Dommerudvalg:
Danny M. informerer om at der nu er 69 dommere. Under halvdelen melder til og fra til stævner.
Der efterspørges et dommer-kursus på Sjælland, hvorfor det næste dommerkursus formentlig
bliver på Sjælland. Det næste kursus skal uddanne både A- og B-dommere, da der mangler Adommere. Der er endnu ikke planlagt tid for afholdelse.
Uddannelses- og breddeudvalg:
Andreas Klug fra Pure Performance er optaget på ITA (Idrættens træner Akademi).
Allan Fuglsang og Emil Fuglsang sendes til Malaga d. 6.-10. september, for at deltage i IPF træner
uddannelse.
Begge træner uddannelser giver gode muligheder for DSF for at bruge evnerne ved samlinger osv.
Peter A. afholder kursus i Nors for at hjælpe med deres klubudvikling.

Bestyrelsesmøde i DSF

August 2017

Eliteudvalg:
Klaus B. informerer at der mangler et medlem i eliteudvalget, da der er mange arbejdsopgaver.
9 løftere sendes til NM, samt 3 dommere. Det klassiske hold forventes at placere sig godt til
stævnet.
D.9. september er der møde i eliteudvalget.
Medieudvalg:
Janni W. informerer om, at der er fundet enkelte fejl/ting som kan forbedres i stævneprogrammet.
Oddbjørn er kontaktet, og der afventes svar.
Peter B. spørger ind til hvad Sverige og Norge bruger, og hvordan taler det sammen med deres
databaser. Dette undersøges snarest.
Internationalt arbejde:
Klaus B. informerer om at Danmark har sendt et forslag til IPF kongressen der afholdes d. 12.
November 2017 om at knævarmere/knækogere skal kunne tages op og ned uden hjælpemidler
foran teknisk controller, inden det minut der er til rådighed, er udløbet. Samt et forslag om at
pauser imellem disciplinerne konsekvent sættes til 10 minutter, således at der altid er tid til pause,
i stedet for de 5 minutter der er obligatorisk nu.

DIF’s administrative indstilling til strategiaftale
Peter A. informerer om at støtten fra DIF er steget med 12,8% til DSF jf. de nye strategispor.
For at overholde sporene som er besluttet, skal der oprettes endnu et kraftcenter i øst, ligesom
HSK er kraftcenter i vest. Disse centre skal i løbet af en 4-årig periode afholde 12 samlinger hver.
Der arbejdes i OBBC på tiltag for yngre medlemmer, og en ny klub i Silkeborg forventes også at
indgå i samarbejde med DSF om at optage flere unge.

Betaling til DSF ved afholdelse af internationale stævner i Danmark
DSF har en udgift til sekretær, teknisk sekretær, repræsentant ved teknisk møde, samt 3 dommere i
forbindelse med internationale stævner i Danmark. Arrangerende klub står for overnatning og
forplejning til DSF officials, samt stævne-fee.
Ved EM i Thisted var det muligt at tage betaling for entre, hvis DSF stod som arrangør og leje af hal,
frem for klubben. DSF modtog 25% af entreindtægterne for dette. Dette beløb dækkede en del af
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DSF’s udgifter til officials, og derfor beslutter bestyrelsen, at klubberne fremover betaler en
stævneafgift på 10.000 kr. så DSF ikke har udgifter.
Hjemmeside – eksempel på nyt design
Hjemmeside eksempel lavet af Jane Aaberg og Janni W. præsenteres, og det besluttes at der skal
aftales et møde med Johnny Kosela omkring videreudvikling af denne.

Valg af ny formand for masterudvalget
Danny M. vælges som formand.

Valg af ny formand for stævneudvalget
Henning T. vælges som formand.

Video/promovering af styrkeløft v. Thomas Uhrskov?
Bestyrelsen afventer til senere på året, med at beslutte om vi har brug for en markedsføringsvideo.

Eventuelt
Til orientering: Kvalifikationskrav til DM klassisk i tilmeldingssystem aftalt med Johnny af 7 timers
varighed.
Ved tilmelding til JM/SM skal der tilmeldes i den landsdel klubben er placeret. Tilmeldingsprogrammet giver mulighed for tilmelding begge steder, men tilmeldingsprogrammet ændres ikke.

Bestyrelsen vil undersøge om det er muligt, at lave et betalingssystem i tilmeldingsprogram mht.
licens. Således at man betaler licens samtidig med tilmelding, og blokeres fra tilmelding hvis ikke
licens er betalt. Hvis muligt ønskes det samme for klubbernes årslicens.
Hvis det ikke er muligt, skal det undersøges om der automatisk kan dannes en liste over alle atleter
som har været tilmeldt, således at det ikke manuelt skal undersøges, hvem som skal betale licens.
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Der afholdes ikke E.R. Open i 2018.

Kommende møder:
29. oktober 2017
3. februar 2018

Bestyrelsen taler om hvorvidt DM klassisk fra 2019 bør deles op i seniorer for sig, andre klasser for
sig, for at mindske antallet af deltagere. Færre klubber er villige til at afholde stævner med så
mange deltagere, at stævnet strækker sig over tre dage. Efter DM klassisk 2018 vil bestyrelsen
beslutte om det er et punkt som skal på dagsordenen til repræsentantskabsmødet i 2019.

