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Referat fra bestyrelsesmøde 31.7.2022 

Afholdt hos Henning på: Åstruplundvej 34 8740 Brædstrup, mødestart 9.30    

Deltagere: Klaus Brostrøm, Henning Grøn Thorsen, Lene Kjelgaard, Finn Nielsen, Peter Andersen, Niels 

Christian Dall, Pia Skovborg og Jørgen Rasmussen 

Afbud:  ingen 

Referent: Jørgen Rasmussen  

1. Endelig godkendelse af sidste mødes referat og beslutninger 

Der var ingen bemærkninger til sidste møde. 

2. Økonomi og budget  

Økonomi og budgetopfølgning 

Budgetopfølgning blev godkendt. Der var orientering om den aktuelle likvide situation, som blev taget til 

efterretning pr 29-7-2022.  

3. Tilpasning af stævneregler 2022 fra rep.mødet  

Henning opdaterer stævnereglerne til version 2022.  

  

4. Pligter DSF ved VM i Viborg  

DSF stiller med TC og sekretær i forbindelse med stævnet.    

 

5. Overholdelse af standard ved DM og andre kommende mesterskaber 

Der vil ikke blive accepteret rekordsætning ved stævner, hvis der ikke er udpeget en jury og dommere på 

forhånd. Dommerudvalget skal godkende jury og dommer ved alle danske stævner.   

 

6. Kort evaluering af DM-ugen 

Positivt var der en høj profilering af styrkeløft, og der var en positiv tv-dækning. Negativt var at facilliterne 

på første dagen var for små i de to telte. Der kunne godt være mere plads til opvarmningen og der kunne 

godt være flere stativer og bedre ventilation. Opsætningen i det store telt var ikke optimalt i forhold til 

tilskuerne. Appen til DM-ugen kunne godt optimeres i forhold til links til streamingen. Rasmus Adrian 

gjorde en fremragende indsats i forbindelse med live streamingen selv om der ikke var gode forhold til ham 

på førstedagen. Aask gjorde et fremragende arbejde i forbindelse med afviklingen af DM.   

 

7. Møde med Pernille Løvengreen (DIF) om strategiske spor.  

Peter Andersen og Klaus Brostrøm deltager i et møde med DIF omkring de strategiske spor. Peter Andersen 

fortalte kort omkring sporene og især spor 3 stiller krav til at klubberne bidrager. (børn og unge sporet).   
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8. Kort orientering om World Games.  

World Games 

Birmingham, Alabama. For første gang i styrkeløfthistorien havde vi fire løftere og to trænere med til World 

Games.  World Games kaldes også de mindre sportsgrenes OL. Der deltager 30 forskellige sportsgrene med 

i alt 3600 atleter. Det skal vi være stolte af, da World Games er for de allerbedste atleter i verden og kun 

afholdes hvert 4. år.  De vægtklasser vi kender for almindelige styrkeløftkonkurrencer, er ikke gældende 

her. Flere vægtklasser er slået sammen og der konkurreres på IPF point. I kvindernes lightweight (47 kg og 

52 kg) løftede Trine Bagger sig til en flot 6.plads i totalen godt hjulpet på vej af stort mandefald i klassen. I 

middleweight (57 kg og 63 kg) løftede Eva Buxbom op til noget nær hendes bedste og sluttede som 

nummer 12. I super heavyweight (84 kg og +84 kg) havde Amalie Larson en fremragende dag og sluttede på 

en 9.plads. Nicki Lentz løftede i heavyweight (93 kg og 105 kg) og startede ud med et fremragende 

præstation i squat men bummede desværre i bænkpres. Han kom dog stærkt tilbage i dødløft men blev 

ikke noteret for en total. Største oplevelse var åbningsceremonien på det store stadium, hvor Eva Buxbom 

af den danske delegation blev valgt som fanebærer for Danmark. Generelt var forholdene fantastiske lige 

fra afhentningen i lufthavnen, indkvarteringen, forplejningen og ikke mindste opvarmningen hvor hver 

løfter havde sit eget plateau. Spotterne var gode og speakeren tydelige og medlevende. Der var rigelige 

mængder af vand og powerrade hvilket var påkrævet i 36 graders varme. De lokale gjorde alt for at de 3600 

udøvere fra hele verden skulle føle sig velkommen i Birmingham, hvilket lykkes til fulde.  

Det eneste skuffende var DIF’s manglende arrangement i forbindelse med World Games. Hvorfor kunne de 

ikke sørge for at Danmark var ens klædt på til åbningsceremonien? Hvorfor havde de ikke en Chief de 

mission tilstede til at brande de idrætter der repræsenterede Danmark for fornemste vis? Det er en ommer 

og mon ikke det kan gøres bedre i 2025 til World Games i Kina.    

 

 

9. Korte referater fra udvalgene 

Beretning fra masterudvalget. 

Der har været holdt et møde i masterudvalget og efterfølgende er der blevet opdateret kvalifikationskrav.  

DM i squat og dødløft, bliver fra 2022 afviklet som et kombineret, uofficielt DM i squat og dødløft klassisk 

samt udstyr ved næstkommende stævne. Da dette stævne er et uofficielt stævne, kræver det at klubberne 

byrder ind som arrangør såfremt dette stævne skal overleve fremadrettet.  

Internationale masterstævner har haft solid dansk deltagelse. EM klassisk masters havde 2 deltagere, VM i 

bænkpres havde en deltager og EM i styrkeløft hele 10 deltagere. Der blev sat adskillige internationale 

rekorder og sikret masser af medaljer og titler.  

ADel. Flere masterløftere har haft store problemer med den omfattende Adel uddannelse som tager 

minimum 3 timer at gennemføre. Masterudvalget har være i dialog med IPF omkring hvorfor det pludselig, 

og modsat information fra WADA på IPF’s hjemmeside, skulle være relevant for masterløftere med dette 

kursus. Angiveligt bunder det en i teknikalitet i Goodlift. Vi har dog fået tilladelse til, ind til videre, at bruge 

vores egen Anti-Doping Danmark uddannelse: https://uddannelse.antidoping.dk/login/ Det er dog 

masterudvalgets anbefaling at masterløfterne tager den internationale Adel uddannelsen:  

https://adel.wada-ama.org/learn 

https://uddannelse.antidoping.dk/login/
https://adel.wada-ama.org/learn
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Beretning fra eliteudvalget 

Der har været holdt 3 møder i udvalget. Fokus har været på udtagelser til diverse internationale stævne 

samt rammerne for deltagelse. Der har været afhold to landsholdsamlinger i Horsens i første halvår, og der 

vil blive afholdt en weekendsamling i Rødby for alle seniorlandshold 16.-18. september. I forbindelse med 

VM i Viborg og EM i Thisted har sportschefen ønsket flere nye assistenttrænere, og der er udarbejdet et 

stillingsopslag. Flere landsholdsløftere har ønsket deltagelse til Arnold Classic i England, hvilket for de fleste 

vedkommende er accepteret, såfremt det ikke konflikter med landholdskontrakten, samt at de pågældende 

løftere selv afholder udgifterne for deltagelse. En landsholdsløfter har ikke formået at overholde reglerne 

for licens. Da løfteren derfor ikke lever op til reglerne for licens og landsholdets værdisæt, har eliteudvalget 

set sig nødsaget til at ekskludere løfteren fra bruttolandsholdet. Eksklusionen gælder for resten af 2022 og 

pr 1-1-2023 vurderes det om den pågældende løfter overholder landsholdets værdisæt og regler for licens. 

Herefter vil pågældende løfter genindtræde på landsholdet. Det er desuden blevet indskærpet, at 

landsholdsløftere som udgangspunkt skal deltage til DM. Den endelig trup til VM i Viborg offentliggøres 

umildbart efter JM/SM, og det planlægges at stille med fuldt hold på både herre og dame siden.  

Referat fra medieudvalget  

Vi havde møde i februar og referatet ligger tilgængeligt på hjemmesiden. Peter A arbejder målrettet m.h.t. 

en App og et alternativ stævnemøde (men må endelig ikke at forveksle med vores etableret stævner). 

Dækning af DM Open og generelt en mere professionelt dækning af stævner ved streaming har stort fokus i 

mediegruppen.  

Bredde- og uddannelsesudvalg: 

Der har i det første halvår været afviklet en række uddannelses- og breddeaktiviteter. Af breddeaktiviteter 

kan nævnes fællestræninger med fokus på de teknik og brug af udstyr, ligesom der også har været afviklet 

en ferielejr i samarbejde med DVF. Fællestræningerne foregår lokalt i klubberne og er et stående tilbud til 

alle klubber om at få en træner ud og holde 1-3 træninger med fokus på teknik, brug af udstyr og 

sideøvelser. 

På uddannelsessiden er der udbudt både virtuelle og fysiske kurser i form af dommerkursus, DIF Træner 1-

uddannelse og virtuelt kursus om maksimal styrke. Endvidere er der en ny første del af vores interne 

styrkeløftuddannelse på vej, som forventeligt udbydes første gang i efteråret. Generelt for uddannelserne 

er ligeledes, at vi rigtig gerne kommer ud lokalt og afvikler dem. Man skal som klub blot være åben for også 

at have deltagere andre steder fra, for at der kan afvikles aktiviteter lokalt. 

Endelig er der ansøgt og modtaget midler til at udvikle en appbaseret platform, som kommer til at 

indeholde blandt andet en virtuel konkurrenceplatform og en øvelsesbank. Arbejdet med denne kommer til 

at pågå henover andet halvår 2022. 

Dommerudvalget 

Der vil blive afholdt dommeruddannelse på Sjælland og i Jylland i løbet af året. Lørdag d. 3.september 

klokken 10.00 vil der bliver afviklet dommeruddannelse i København. Lørdag d. 29. oktober klokken 10.00 

vil der blive afviklet dommeruddannelse i Horsens. Klaus har været på Færøerne for hjælpe til med 

afviklingen af de færøske mesterskaber, hvilket de klarede til UG.  

Stævneudvalget 

Stævneudvalget mangler arrangører til divisionsturneringen i 2023 og klubberne må gerne byde ind. 
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10. Kort diskussion af internationale forhold 

Klaus orienterede omkring det Nordiske Forbunds udfordringer omkring de nye IPF-retningslinjer omkring 

manglende mulighed for at sætte EM og VM-rekorder ved NM.  

 

11. Regler omkring brug af udstyr fra 2024  

IPF har besluttet at det fra d. 31.12.2023 ikke længere er tilladt at bruge produkter fra: ER-Equipment, 
IVANKO, TITEX, LEOKO, UESAKA til internationale stævner. Det vil dog stadigvæk være tilladt at bruge de 
nævnte producenters produkter nationalt.  

 

12. Transkønnet i eliteidrætten  

Indsigelse vedr. IPF’s regler for transkønnet i eliteidrætten. De er som OL-kommissionen. Klaus tager emnet 

op i internationalt regi.  

13. Fremtidens styrkeløfter klub og atlet  

Der var en livlig debat omkring hvad fremtidens klubber og atleter bør have som moralsk kompas. Klubber 

under DSF forventes at leve op til gældende regler i forbundsregi. 

 

14. Transportgodtgørelse  

Dette punkt skal vedtages på et kommende, såfremt der er behov for en justering. Vi følger udviklingen i 

løbet af året.   

 

15. Justering af bedste løfter på hjemmesiden  

Tilpasning af ranglisten for årets løfter så vedtægterne overholdes. 

 

”Karantæne, som følge af dopingdomme, afgives på baggrund af D.I.-F.’s/Anti Doping Danmarks regelsæt.  

En atlet, der tidligere er dømt for doping, kan efter endt karantæne ikke deltage på noget dansk 

styrkeløftlandshold, hverken som aktiv, træner, dommer eller leder. Endvidere kan vedkommende ikke 

efterfølgende kåres til årets løfter.” 

 

Webmaster justerer ranglisten for årets løfter, så den overholder vedtægterne. Jørgen kontakter 

webmaster. 

 

16. Mediedækning af større begivenheder  

Det har været svagt dækket, at Danmark er vært ved VM i Viborg og EM i Thisted. Dækningen fra World 

Games kunne ligeledes være bedre eksponeret. Medieudvalget tager kontakt til arrangørerne og 

udarbejder en strategi omkring dækningen af stævnerne på hjemmebanen. 

  

Video fra DM 2021 lader vente på sig. Peter Andersen følger op på status på videoen  

 

17. Divisionsturneringen  

Hvordan skal vi få divisionsturneringen gjort mere attraktiv. Flere forslag blev vendt og drejet.  
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18. Vimpler og pins hvad er status?  

Peter forklarede den lange rejse, fra produktionen i Kina, til Danmark, og de mange bump på vejen. Vi 

afventer i spænding.  

 

19. Evt.  

DSF leverer bannere til DM, som skal bruges ved kommende danske mesterskaber. Der vil blive udarbejdet 

4 forskellige designs, som passer til hvert sit DM. 

 

Der blev spurgt ind til,s hvorfor sportschefen hjalp løftere til DM i stedet for at overvære afviklingen af 

stævnet. Sportschefen træner flere af landsholdets løftere og Eliteudvalget ser gerne han deltager ved de 

danske mesterskaber.   

 

20. Næste møde 

Næste møde bliver 12 november 2022 klokken 9.30 hos Henning Hestehaven 5, Tjele 8830 Foulum 

 

 

 

 


