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Referat fra Bestyrelsesmøde 29.03.2018 
Afholdt på Scandic Hotel, Flegborg 8-10, 7100 Vejle. Mødestart kl. 10.00. 

Deltagere: Klaus Brostrøm, Peter Bøgh Larsen, Lene Kjelgaard Jensen, Jørgen Rasmussen, Channe Hviid, 

Henning Grøn Thorsen og Alex Thorsen 

Afbud: Ingen 

Referent: Jørgen Rasmussen 

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 

2. Fordeling af opgaver og udvalg efter repræsentantskabsmødet 

Udvalgenes formænd står for opdateringer af de ændringer, der hører under udvalgene og tilser at disse 

bliver opdateret på forbundets hjemmeside.   

Breddeudvalg: Formand Alex Thorsen øvrige medlemmer Peter Andersen og Channe Hviid. 

Eliteudvalg: Formand Klaus Brostrøm øvrige medlemmer Jørgen Rasmussen, Jane Aaberg, Annette 

Pedersen og Kim Dahl. 

Medieudvalg: Formand Peter Bøgh øvrige medlemmer Janni Weinke, Kathrine Moestrup og Jane Aaberg. 

Andre kandidater blev drøftet.  

Masterudvalg: Formand Jørgen Rasmussen øvrige medlemmer Henning Thorsen, Kim Dahl, Jan Sahlgren og 

Steen Wissing.  

Uddannelsesudvalg: Formand Klaus Brostrøm øvrige medlemmer Peter Andersen og Peter Bøgh. 

Dommerudvalg: Formand Henning Thorsen øvrige medlemmer Birgitte Thorsen, Klaus Brostrøm, Channe 

Hviid. 

Stævneudvalg: Formand Henning Thorsen øvrige medlemmer Alex Thorsen, Kenneth Kyvsgaard og Channe 

Hviid. 

Antidopingudvalg: Formand Klaus Brostrøm øvrig medlem Peter Bøgh.  
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3. Justering af rekorder efter DM  

En debat omkring bona fide attempt samt en dansk fortolkning. Dette bliver et område, juryen 

fremover vil have stor opmærksomhed omkring. Stævneudvalget tilser, at rekorderne fra DM 

tjekkes og bliver justeret.  

 

4. Opstart af projekt 2020  

Da der er EM i styrkeløft på hjemmebane, skal der startes et forløb op omkring styrkeløft i udstyr. 

Det bør være i tæt samarbejde med Eliteudvalget og herunder subjunior- og juniorprojektet. Der 

opstartes nogle forløb med fællestræninger i samarbejde med Breddeudvalget, hvor interesserede 

styrkeløftere under kyndig vejledning kan prøve kræfter med sporten. Desuden er det muligt, at 

tage kontakt til Jørgen Rasmussen fra HSK, der har tilbudt at stille sin person og erfaring til 

rådighed. Der vil blive arbejdet målrettet på at stille med størst muligt hold på hjemmebane i alle 

kategorierne. Det er dog et krav, at der deltages ved DM i styrkeløft 2019, hvorefter der udtages 

en bruttotrup, der løbende mødes frem mod 2020. Der vil ikke blive udtaget efter 

kvalifikationskrav, men på udviklingspotentiale og engagement.  Den endelige udtagelse til EM vil 

forgå efter DM 2020.   

5. Beretning fra de forskellige udvalg 

Formændene for de forskelle udvalg kommer med et oplæg til næste møde omkring 

arbejdsplanerne for udvalgene og årsplanen for, hvem der gør hvad.  

 

Stævneudvalg 

Stævnesystemet skal opdateret efter repræsentantskabsmødet, således at det ikke er muligt at 

tilmelde sig klassisk til et udstyrsstævne. Der skal stadigvæk findes en arrangør til SM i klassisk 

styrkeløft og bænkpres. De internationale begivenheder blive påført terminslisten.  

Dommerudvalg 

Der skal arbejdes på at uddanne flere dommere. Der vil blive afholdt dommerprøver til både A og 

B dommerkategorien den 26. maj på Sjælland.   

Uddannelses og bredde udvalg 

Ingen bemærkninger. 
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Eliteudvalg 

Der arbejdes på at få en workshop med Boris Sheiko i stand. Det forventes at landsholdssamlingen 

den 19. august derfor med stor sandsynlighed bliver russisk. Alle seniorlandshold skal derfor 

afsætte dagen til workshoppen.    

 

 

Masterudvalg 

Ingen bemærkninger. 

Medieudvalg 

Ingen bemærkninger. 

 

6. Evt. 

Facebookgruppen er ikke stedet at få kontakt til bestyrelsen.  

Henning Thorsen tager mødet i DSF d.5.maj 2018 

Der blev drøftet omkring doping. Den kvindelige løfter fra 2016 var vægtløfter, og dette er rettet på ADD 

hjemmeside.   

7. Næste møde 

Lørdag d.9. juni 2018. klokken 10.00. Der skal afsættes hele dagen til arbejde med strategiplan.  

  

 

 


