Referat fra møde i masterudvalget
Dato: 9 marts 2019 mødestart klokken 11.00.
Sted: Café Antvorskov 39, Trafikcenter Alle 4, 4200 Slagelse.
Deltagere: Jørgen Rasmussen, Henning Thorsen, Jan Sahlgren og Kim Dahl.
Afbud: ingen.
Referent: Jørgen Rasmussen.
Dagsorden

1. Udarbejdelse af kvalifikationskrav klassisk og klassisk bænkpres

Der skal udarbejdes kvalifikationskrav til de klassiske masterstævner. Kim Dahl udarbejder kravene, der vil
blive lagt ud på forbundets hjemmeside under fanen masterudvalg. Kravene vil være gældende fra 1-12020.

2. Budget og økonomi
Regnskabet for 2018 blev gennemgået og det blev konstateret, at det ikke lykkedes at overholde
rammebudgettet, hvilket bestyrelsen er orienteret omkring. Masterudvalget har fremlagt
bestyrelsen et budgetforslag for 2019, der matcher aktivitetsniveauet.

3. Internationale stævner
Masterudvalget har fundet head coaches til de fleste af de internationale stævner for 2019.
5-10 marts var der EM klassisk master i Ungarn var Pia Skovborg Head coach.
18-25 maj er der VM i bænkpres i Tokyo, Japan hvor der er lavet en aftale med Annette Pedersen
som Head coach. Hun deltager også i det tekniske møde.
4-15 juni er der VM i klassisk styrkeløft, der afholdes i Helsingborg, Sverige, og her er der lavet en
aftale med Jane Aaberg, der tager Head Coach tjansen. Hun deltager ligeledes på det tekniske
møde.
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3-7 juli er der EM i styrkeløft, der afholdes i Sibiu, Rumænien, og her er Mickel Dahl Head Coach.
Jørgen Rasmussen deltager i det tekniske møde.
7-10 august er der EM i klassisk bænkpres, som afholdes i Hamm, Luxembourg. Her er Annette
Pedersen Head Coach, lige som hun deltager på teknisk møde.
7-12 oktober er der VM i styrkeløft, der afholdes i Potchefstroom, Sydafrika. Her er Jørgen
Rasmussen Head Coach og deltager i teknisk møde.
16-19 oktober er der EM i bænkpres, der afholdes i Tampere, Finland. Der er ikke fundet en Head
Coach endnu, men der forsøges et samarbejde med Eliteudvalget.
Det er vigtigt, at de masterløftere der ønsker at deltage internationalt, sender alt den påkrævede
information på mail til masterudvalget. Det er ikke muligt længere at forhåndstilmelde løftere på
Goodlift systemet uden fx et billede og andre data fra lifters-profile.

4. Evt.
Der var intet under dette punkt.
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