Referat fra Bestyrelsesmøde 31.8.2019
Sted: Hjejlevej 14, 7480 Vildbjerg. Mødestart kl. 9.30.
Deltagere: Klaus Brostrøm, Jørgen Rasmussen, Channe Hviid, Henning Grøn Thorsen, Pia Skovborg, Finn
Nielsen, Peter Andersen.
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
KB fremlagde en økonomirapport på vegne af LKJ. Bestyrelsen gennemgik tallene, der ikke gav
anledning til større bemærkninger.

3. Indkøb af vimpler mv.
Det blev besluttet, at der skal indkøbes nogle vimpler og pins til brug ved diverse internationale
officielle lejligheder. PA sætter i gang.
4. Gallafest
Forbundet startede i 1982, og i 2022 vil bestyrelsen arbejde på at holde en jubilæumsfest for at
fejre 40-års fødselsdagen.
5. NM
HT orienterede omkring NM. Opvarmningen bliver i klubbens lokaler i kælderen og selve stævnet
bliver afholdt oppe i hallen. Der streamet fra stævnet til opvarmningen således, at løftere og
trænere kan følge med. Der er styr på hotel, transport, spottere, hjælpere samt dommere. Der
arbejdes på at skaffe flag og en løsning i forbindelse med medaljeoverrækkelsen. Der skal findes 3
personer til at assistere ved dopingkontrol samt en speaker. HT kontakter den lokale presse og CH
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markedsfører på de sociale medier. JR kontakter Nana i forhold til en NM-plakat, der skal
indeholde dato og sted med en løfter iført trikot. PA rundsender til klubberne.
6. IPF Kongres
Der vil ikke blive nogle konkrete danske ændringsforslag ved IPF's kongres, men der tages
udgangspunkt i et evt. nordisk fælles fodslag. KB vil tage en snak med IPF-præsidenten omkring
generelle betragtninger omkring regler.

7. YouTube kanal
Vi bør sikre os, at der streames fra de danske mesterskaber, og at videoerne opbevares fx på en
forbundsbetalt YouTube kanal i stil med det, som EPF/IPF gør. Der er en del problemer i
forbindelse med lyd. Der er ikke en super løsning, men der arbejdes videre med udfordringen.

8. Konsekvens af positive test
Rekorder fjerne efter positive test med tilbagevirkende kraft. Resultater bliver registeret som ikke
valide fra forseelsen og frem, og løfters profil vil fremstå som inaktiv.
9. Formidling omkring testning
Der vil blive meldt officielt ud ved en evt. positive test så snart, at der forlægger en endelig dom,
og ikke som tidligere kun til repræsentantskabsmøder.
10. Debat omkring licensløftere
Bestyrelsen holdning er beskrevet i antidoping reglerne.
”At Dansk Styrkeløft Forbund stiller krav om, at man for at kunne stille op for en klub skal træne
regelmæssigt i pågældende klub – mindst én gang om ugen. Hvis atleten bor et sted, hvor der er
langt til en klub, eller der er helt særlige omstændigheder, som gør sig gældende, kan klubben
udstede en dispensation, hvori det beskrives, på hvilke vilkår løfteren i givet fald kan repræsentere
klubben. DSF’s dopingkontroludvalg skal orienteres herom og godkende aftalen.”
11. Hvordan kan vi gøre SM/JM mere attraktive som stævne
Der bør arbejdes med en anden struktur, således, at JM/SM-klassik styrkeløft og klassisk bænkpres
sammenlægges med JM/SM-styrkeløft og bænkpres. Således kan der spares på ressourcerne
omkring dommerne, samt det økonomiske fundament for arrangøren øges.
12. EVT
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Ved dommerprøver, hvor en national A dommer skal op til en international prøve, vil kandidaten
skulle bestå den nationale computertest, inden kandidaten indstilles til den internationale prøve.
Finn kom på vegne af breddeudvalget med et forslag om, hvordan et styrkeløftseminar kunne
afvikles på baggrund af et seminar fra 2006. Det bliver i høj grad allerede brugt i forvejen og vil
blive brugt fremadrettet.
Channe oplyste, at hun ikke genopstiller ved næste repræsentantskabsmøde. Dette er vi i
bestyrelsen naturligvis meget kede af, men respekterer naturligvis hendes beslutning.
Næste møde lørdag 9. november klokken 9:30 hos Henning.
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