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Referat 28.02.2016 

Til stede: Klaus Brostrøm, Peter Bøgh Larsen, Jacob Beermann, Peter Andersen, Kenneth Kyvsgaard, Elise 

Thorsen, Alex Thorsen, Janni Weinke 

Referent: Janni Weinke 

 

Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Godkendt 

 

Økonomi/budget 

Peter udtaler sig om et udmærket regnskab med overskud på ca. 21.000 hvor der ellers var regnet med et 

underskud på ca. 197.000. - Bl.a.de forskellige udvalg har lavet besparelser. 

I 2016 budgetteres der med et underskud på ca. 83.000 pga. diverse investeringer. 

 

Beretning fra de forskellige udvalg 

Dommerudvalg: 

Klaus B. fortæller at Danny Bill Møller er ny international dommer. Der kommer et A- og B-dommerkursus i 

løbet af foråret og måske et international dommeruddannelse yderligere. 

Stævneudvalg: 

Kenneth K fortæller, at stævnekalender for 2017 er næsten på plads. Der mangler blot division. 

Breddeudvalg: 

Peter fortæller om de to uddannelser, som ligger klar - Der er dog plads til flere. 

 

Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmødet d. 20. marts 

De forskellige udvalg skal sende beretninger til Klaus B. inden for en uge fra nu, således at de kan tages op 

på repræsentantskabsmødet. 

Klaus B genopstiller som formand. 
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Janni W, Elise T. og Alex T. genopstiller i bestyrelsen. 

Jacob B. genopstiller ikke. 

Klubberne skal indsende forslag senest 3 uger før mødet. 

Allerede indkomne forslag fra klubberne blev gennemgået og debatteret. 

Bestyrelsen har lavet forslag i forhold til ændring af licensregler. 

 

Hjemmeside - jf. tilbud modtaget fra Anders Bryrup 

Jacob B. har indhentet tilbud, som bestyrelsen kiggede på, men bestyrelsen indhenter yderligere et forslag. 

 

Sletning af rekorder i forbindelse med dopingdom 

Thomas Procidas resultat er fjernet, og 1. pladsen samt rekorden i 120+ er hermed gået til Thomas Skov fra 

Rødby Motion med et løft på 192,5 kg. Thomas Skov vil modtage en medalje. 

 

Evt. sanktioner over for klubber, som har positive løftere 

Klaus B. vil se på IPF reglerne og komme med et udspil til repræsentantskabsmødet 

 

Ferielejr 

Peter A. har lavet aftale med Sportshøjskolen om endnu en lejr i 2016 efter positive tilbagemeldinger efter 

sidste lejr - ved 10 eller flere tilmeldte vil en ferielejr finde sted. 

 

Styrkeløftuddannelse 

En styrkeløftuddannelse skal tilbydes klubberne, så de er bedre rustet til at vejlede nye løftere inden for 

sporten. 

Peter A. har talt med Jane Aaberg, Kim Hjordt og Gorm Rasmussen om evt. samarbejde. 
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Bestyrelsen talte om, hvad der skal til for at sikre en mere ensartet træningsstruktur, eftersom næsten hver 

klub har sin egen specielle måde at træne styrkeløft på. De øvrige nordiske landes løftere har en mere 

fælles stil.  

Debatten genoptages på et kommende bestyrelsesmøde, og Eliteudvalget tages med på råd. 

 

Den nye økonomiske struktur i DIF 

Den nye struktur med en tredeling af tilskuddene blev gennemgået af Peter Andersen. Den kendsgerning, 

at DSF har udviklet en strategi, kommer nu forbundet til gode. 

 

Samarbejde med Dansk Vægtløftningsforbund 

Peter A. foreslår, at vi laver interne konkurrencer med DVF for at fremme begges sport. 

Det nævnes, at der i andre lande findes "skole OL", og bestyrelsen taler om, hvorvidt det kunne være 

interessant for DSF. 

 

Skal løftere, som er tilknyttet landshold under DSF, have lov at tage betaling mod,at 

agere træner for andre løftere, som har licens under DSF? 

Bestyrelsen opfordrer til, at alle løftere, som fungerer som trænere for andre licensløftere, tager del i den 

generelle klubkultur, men vil ellers ikke ændre på dette forhold. 

 

Evt. 

Jørgen Rasmussen har kontaktet Peter B. Larsen for at spørge, om det er muligt at ændre på 

tommelfingerreglen om, at en løfter normalt skal ankomme til et internationalt stævne to dage før 

vedkommendes konkurrence går i gang og skal tage hjem dagen efter konkurrencen. Det ønskes, at alle 

rejser ud og hjem sammen. Beslutningen må være op til eliteudvalget, så længe budgettet overholdes, og 

der ikke kommer færre løftere til start.  

Peter A. fortæller, at der optages en ny klub i Hobro samt nævner, at en Vægtløftningsklub i Slagelse har 

søgt optagelse i DSF. Peter A. undersøger klubben nærmere. 

Peter A. informerer om, at DSF's medlemstal nærmer sig 6600, hvilket er en meget stor stigning. 

Bestyrelsen beslutter at mødes 45 minutter før repræsentantskabsmødet. 


