Referat af repræsentantskabsmødet den 22.3.2015
Afholdt på Scandic Hotel Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV

1. Valg af dirigent
Valgt til dirigent blev Peder Hindborg uden modkandidat.

2. Prøve af mandater
De fremmødte klubber havde 35 stemmer samt bestyrelsen 7 stemmer, i alt 42 stemmer. Da der ikke
er indkommet ændringsforslag til vedtægter, gælder simpelt flertal.
Inden formandens beretning var der et minuts stilhed for de to personer, som er afgået ved døden
inden for kort tid, nemlig Jørgen Krog og Tommy Knudsen, som har gjort så meget for vores sport.

3. Formandens beretning
Formandens beretning var fremsendt til klubberne skriftligt.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
Formandens beretning for 2014 blev godkendt enstemmigt
Udviklingskonsulentens beretning og udvalgsberetninger
Beretningerne var fremsendt til klubberne skriftligt
Der er blevet optaget flere klubber end planlagt. Klubbesøgende er mere grundlige og
registreringerne mere fyldestgørende. Flere kurser var blevet afholdt bl.a. i fysisk træning,
bænkpres og styrketræning samt brug af udstyr. Der er flere på vej i kommende fremtid. Derudover
har udviklingskonsulenten fungeret som sparringspartner til udvikling af klubber og nye
muligheder.
Der var ingen kommentarer til udviklingskonsulentens beretning
Der var ingen kommentarer til udvalgsberetninger

4. Kassererens beretning og regnskab:
Regnskabet med uddybende notater var fremsendt til klubberne skriftligt.
Regnskab og beretning blev godkendt enstemmigt

5. Godkendelse af budget
Budgettet blev enstemmigt godkendt. I henhold til forslag ”i” blev startgebyret sat op til kr. 300.

6. Indkomne forslag
Forslag A licensregel fra Aarhus Athlet Klub og ER Equipment, behandles under et.
Reglen: ”En løfter skal have været medlem af en forening under DSF i 3 måneder, før der kan
anmodes om licens.”
Ændringsforlag: I stævnereglerne ændres følgende tekst i punkt E:Fra:
”En løfter skal have været medlem af en forening under DSF i 3 måneder, før der kan anmodes om
licens. Atleten skal derpå være registreret på DSF’s liste over forventede licensløftere i mindst tre
måneder inden det stævne, løfteren ønsker at deltage i (medkorrekt adresse - løfterens eget
ansvar!).”
Til: ”En løfter skal være medlem af en forening under DSF før der kan anmodes om licens. Atleten
skal have været registreret på DSF’s liste over forventede licensløftere i mindst tre måneder inden
denne kan deltage i stævner under DSF (medkorrekt adresse - løfterens eget ansvar!).”
Motivation: Hvis DSF ønsker flere udøvere, så skal vi ikke skræmme dem væk med ekskluderende
tiltage som den nuværende 3+3mdrs regel. En klub burde sagtens kunne se et nyt medlem an
inden for de tre måneder. Hvis dette ikke er tilfældet, så er det ikke atleten der har et problem,
men derimod klubben, da den i så fald ikke holder tilstrækkeligt øje med sine medlemmer.
Derudover har denne regel også den uheldige bivirkning af den kan holde nye atleter væk fra
konkurrence i meget mere end 6 måneder. Hvis f.eks. der kommer et nyt medlem til klubben den
17. november 2014, og denne gerne vil stille op i trekamp, så vil denne atlet ikke kunne komme i
konkurrence før 10. oktober 2015 (SM/JM)! Dette er ikke en hensigtsmæssig måde at byde nye
mennesker velkommen til sporten på.
Forslag om samme indhold som ovenstående fra ER Equipment
Reglen: ”En løfter skal have været medlem af en forening under DSF i 3 måneder, før der kan
anmodes om licens.” slettes.
Motivation
Det er demotiverende for nye løftere, at skulle vente 3 måneder for at få licens og derefter 3
måneder mere på at få lov at stille op. Ved at fjerne denne regel vil nye løftere kun skulle vente 3
måneder i stedet for 6 måneder, og derved vil det være nemmere at tiltrække nye løftere.
Forslaget godkendt med 29 stemmer for og 8 imod, hvorfor reglen slettes.

Forslag B angående stævnereglerne fra ER Equipment.
”Reglen” om at man kan vejes ind som RAW-løfter til et udstyrsstævne bortfalder. Der godkendes

kun udstyrsresultater/rekorder ved udstyrsstævner, på samme måde som der kun godkendes RAW
resultater/rekorder ved RAW stævner.
Motivation
Denne regel skaber forvirring ved stævner for både arrangører, publikum og dommere. Der er
efterhånden ved at være lige mange udstyr og RAW stævner, så der er ingen grund til at have en
regel, der kun tilgodeser RAW-løftere.
Dertil er reglen let at omgås, da der efter indvejning ikke er nogen, der holder øje om løfterne
overholder den ”kategori”, de er tilmeldt i.
Der var 31 stemmer imod forslaget og 7 for. Forslaget blev dermed ikke godkendt.

Forslag C angående stævnereglerne fra AAK
”Holdkonkurrencen til DM skal afgøres på Wilks-point frem for placering”.
Motivation Såfremt tanken med holdkonkurrencen til DM er tænkt som at belønne det bedste
hold, så er den nuværende måde at finde dette hold på uhensigtsmæssigt. Hvis vi antager at der til
et herre-DM er mange løftere der stiller op i -93 og -105 kg klasserne. Samtidig er der måske kun
én eller færre løftere i de mindste vægtklasser. Hvis klub A stiller med 6 gode løftere, der alle
løfter i 93-kg klassen. Og klub B stiller med 6 knap så gode løftere. Men disse løftere er spredt ud
over vægtklasserne 59, 66, 74 og 83. Klub B vil således have en meget større chance for at vinde,
da mindst 4 af løfterne er sikret en 1. plads.
Ændringsforslag:
i stævnereglerne ændres følgende tekst i A 6:
Fra: ”Holdpræmie til de bedste foreninger beregnes efter følgende regler:
1.
Pointfordeling er: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, -for de 9 første placeringer i hver
vægtklasse. Til de efterfølgende gives der ét point.
2.
Kun de points, som er blevet scoret af de fem bedst placerede fra hver forening,
tæller med i holdkonkurrencen.
3.
I tilfælde af, at en forening står lige med andre, skal det hold, der har opnået flest
førstepladser, placeres som nr. 1., etc.
Ved SM og JM afgøres holdkonkurrencer ved anvendelse af Wilks-point. Holdpræmie tildeles den
eller
de foreninger, hvis bedste 5 løftere opnår flest Wilks-points. I tilfælde af pointlighed tildeles
placeringspræmien til den forening, der har opnået flest førstepladser.”
Til: ”Holdpræmie til de bedste foreninger beregnes efter følgende
regler:
Holdkonkurrencer afgøres ved anvendelse af Wilks-point. Holdpræmie tildeles den eller
de foreninger, hvis bedste 5 løftere opnår flest Wilks-points. I tilfælde af pointlighed
tildeles placeringspræmien til den forening, der har opnået flest førstepladser.”

Der var 24 stemmer imod og 4 for. Forslaget blev dermed ikke godkendt.

Forslag D angående stævnereglerne stykke E fra bestyrelsen
Nuværende regel: Licensen betales sammen med startgebyret før det første stævne i
kalenderåret, som atleten deltager i. Licensen gælder for ét kalenderår, og beløbets størrelse
fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde. Navn og licensnummer skrives på, når årslicens
betales ved første stævnetilmelding i det nye år.
Forslag til ny regel: DSF sender en regning to gange om året ca. 1.6. og 1.12. til de klubber, som har
haft løftere på nomineringslisten. Alle på nomineringslisten betaler, også selv om der meldes
afbud.
Motivation Arbejdet med at kontrollere betaling af licens var for stort og for dyrt, fordi
indbetalingerne ofte skete på forkerte konti uden de nødvendige oplysninger. DSF tabte også
penge på denne ordning. Endelig er det et problem, at mange ikke betalte til tiden.
Forslaget godkendt med 35 stemmer for og ingen imod.

Forslag E angående stævnereglerne fra bestyrelsen
Forslag angående afholdelse af divisionsturneringen:
”Hvis en klub vil påtage sig at afholde alle tre indledende runder, ydes der et beløb på i alt kr.
10.000,00. En sådan klub vil også få tilbudt at afholde finalen på de allerede gældende betingelser.
Hvis der både i øst og vest er en klub, som vil stå for at afholde alle tre indledende stævner, skal
afholdelsen af finalen så vidt muligt skiftevis afvikles i øst og vest. Beløbet for afholdelse af de tre
afdelinger udbetales umiddelbart efter afholdelsen af 3. runde.” Motivation Vi tror på, at dette vil
gøre det lettere at få afsat de indledende runder.
Forslaget godkendt med 35 stemmer for og ingen imod.

Forslag F angående stævnereglerne fra bestyrelsen
Det foreslås at ændre betegnelse for vores åbne danske mesterskaber til følgende:
Åbent DM klassisk og Åbent DM udstyr.
Der kom et ændringsforslag om at kalde DM udstyr for ”DM styrkeløft” og DM klassisk for ”DM
klassisk styrkeløft”

Motivation Det giver ikke længere mening at bruge udtrykket DM-A, da der ikke findes DM-B/C
længere. Klassisk styrkeløft er den betegnelse, IPF gerne ser officielt anvendt i fremtiden i stedet
for RAW.
Der blev stillet et ændringsforslag, der lød som følger:
DM klassisk styrkeløft og DM styrkeløft
Ændringsforlaget blev godkendt med 37 stemmer ingen imod.

Forslag G angående stævnereglerne fra ER
Forslag om stævner:
a.

JM 3-kamp og JM Bænkpres lægges sammen til et enkelt stævne, det samme med SM
3. kamp og SM bænkpres.
Motivation Der er i øjeblikket problemer med at finde arrangører til de mindre DSF
stævner, som f.eks. JM’er og SM’er. Ved at lægge disse stævner sammen opnås et enkelt
større stævne i stedet for to mindre. Det vil dermed være nemmere at finde arrangører, og
der vil være mere publikum. Ved at afholde et stævne i stedet for to vil dette også skære
ned på antallet af stævner i en overfyldt kalender.
Ovennævnte blev godkendt med den tilføjelse, at JM 3-kamp og JM Bænkpres skal afvikles
over to dage med 3-kamp den ene dag og bænkpres den anden. Det samme gælder for SM.
Forslaget blev godkendt med 34 stemmer for og 2 imod.
b.

DM subjunior, junior og masters afskaffes, og der afholdes i stedet kun ét DM udstyr:
Subjunior, junior, senior og masters
Motivation Ved at afholde et samlet DM udstyr vil der skæres ned på antallet af stævner i
den overfyldte kalender. Det vil også gøre stævnet mere interessant at afholde for
arrangøren, og give mere publikum.

Forslaget vedtaget med 22 stemmer for og 12 imod.

Forslag H om startgebyrer fra bestyrelsen
Forslag:
Betaling af startgebyr skal ske senest 7 dage efter tilmeldingsfristens udløb til den arrangerende
klub. Hvis beløbet ikke er betalt rettidigt, har den arrangerende klub ret til at meddele
vedkommende, at han/hun ikke kan deltage i stævnet. Det er op til arrangøren, om dens egne

løftere skal betale startgebyr.
Motivation: Den nuværende regel overholdes i flere tilfælde ikke og er tidkrævende at kontrollere.
Den arrangerende klub har en naturlig interesse i at få pengene i hus.

Der kom et ændringsforslag angående A3 i stævnereglerne:
I ”A3” står der nu:
DSF afsender invitationen til foreningerne senest seks uger før stævnet, og tilmeldinger skal ske til
DSF via online system senest tre uger før stævnet. Samtidig med tilmeldingen overføres startgebyr,
som sendes direkte til arrangørklubbens opgivne konto, og eventuel licens for deltagerne til DSF’s
bankkonto. En tilmelding regnes kun for rettidig, hvis også startgebyr og evt. licens er overført
rettidigt. Eftertilmelding er ikke mulig.
Ændres til: DSF afsender invitationen til foreningerne senest seks uger før stævnet. Rettidig og
bindende tilmelding skal ske til DSF via online system senest tre uger før stævnet.
Der skal betales startgebyr til arrangørens konto i henhold til dennes oplysninger i invitationen.
Årets licenser til løfterne opkræves bagudrettet af DSF ud fra nomineringslisterne ca. 1.6. og 1.12.
A2 ændres i overensstemmelse med ovennævnte til:
A 2. Startgebyr Der opkræves et startgebyr for deltagelse i DSF’s mesterskaber. Startgebyrets
størrelse fastsættes på det årlige repræsentantskabsmøde.
Følgende slettes i A2: Dette (startgebyret) indbetales samtidig med tilmelding til stævnet.
Ændringsforlaget blev godkendt med 36 stemmer for og ingen imod.

Forslag I om startgebyrets størrelse fra bestyrelsen
”Det foreslås, at startgebyret hæves til kr. 250.00. Den arrangerende klub bestiller til gengæld selv
medaljerne hos forbundets officielle forhandler af medaljer. Pokaler betales af forbundet. Der
udskrives diplomer i stedet for disciplinmedaljer”.
Motivation Med det store antal stævner, som afholdes, er det en stor opgave for stævneudvalget
at stå for på årsplan, og der sker fejl. Nu ved hver arrangør, at der ved tilmeldingsfristens ophør
skal bestilles medaljer. Dette sker hos forbundets leverandør for at sikre ens kvalitet af
medaljerne. Dette system praktiseres af rigtigt mange forbund. Forbundet vil indkøbe pokaler af
en god kvalitet. Skal gælde pr. 1.6.2015.

Der kom et ændringsforslag:
”Startgebyret hæves til kr. 300. Den arrangerende klub bestiller og betaler selv medaljerne hos
forbundets officielle forhandler af medaljer. Pokaler betales af forbundet. Der udleveres
disciplinmedaljer i alle kategorier til alle stævner.

Ændringsforlaget blev godkendt med 23 stemmer for og 10 imod. Gælder fra 1.6.2015

Forslag J om offentliggørelse af dopingtest fra AK Ares
Offentliggørelse af samtlige dopingtests for medlemmer under Dansk Styrkeløft Forbund.
Motivation: VK Ares finder det vigtigt, at DSF er proaktiv ved offentliggørelse af samtlige
dopingtests. Dette gøres bl.a. ved at vise, hvem som er blevet testet, uanset om testen er negativ
eller positiv. VK Ares finder det vigtigt, at alle fremadrettet kan følge med i antidopingarbejdets
bekæmpelse inden for idrættens verden, herunder også Dansk Styrkeløft Forbund.
Forslaget blev forkastet med 11 stemmer for og 25 imod.

Forslag L: Optagelse af Randers Styrke & Motionsklub i DSF fra bestyrelsen
I henhold til vedtægternes § 5 kan en forening, som er ekskluderet, kun optages igen, hvis en
anmodning herom stilet til forbundet godkendes på et repræsentantskabsmøde. Randers Styrke &
motionsklub har anmodet om optagelse efter at være blevet ekskluderet i af repræsentantskabet i
1992. Problemet dengang var problemer med doping.
Motivation Bestyrelsen har været på besøg hos formand og klub og har fået et godt indtryk.
Klubben har ca. 150 medlemmer, hvoraf nogle gerne vil kunne stille op i styrkeløft. Klubben har en
sund økonomi og synes at være velorganiseret. RSM er medlem af DGI, som har foretaget mange
tests i klubben. Vedtægterne er i orden. Bestyrelsen anbefaler optagelse af klubben.
Efter en længere debat blev RSM ikke optaget, da der var 27 stemmer imod 5 for.

7. Valg af bestyrelse, Ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor,
1 intern revisorsuppleant og et eksternt revisionsfirma.
Valg af bestyrelse:
Næstformand, kasserer og øvrigt medlem 2 vælges på ulige årstal
Næstformandsposten: Peder Hindborg genvalgt
Kassererposten: Peter Bøgh Larsen genvalgt.
Menigt medlem 2: Jan V. Vestergaard modtog ikke genvalg.
Der var tre kandidater: Alex Thorsen, Kenneth Kyvsgaard og Jonatan Gonge. Valgt blev Kenneth
Kyvsgaard for 2 år med henholdsvis følgende stemmer 8, 30 og 4 stemmer.

Henning Thorsen ønskede ikke at forsætte. Der var to kandidater: Alex Thorsen og Jonatan
Gonge. Valgt for 1 år blev Alex Thorsen med henholdsvis følgende stemmer 31 og 12 stemmer.
Valg til ordens- og amatørudvalget. Der var genvalg til Dennis Jakobsen
Revisoren og det eksterne revisionsfirma: Der var genvalg til revisoren, Søren Lind Jensen, og til
DIF's revisionsfirma.
Suppleant som intern revisor: Jan Traulsen blev valgt.
8. Eventuelt
Efter et par indlæg fra salen om bl.a. vores stævners standard, hvor bestyrelsen blev opfordret til at
gøre mere for at bedre kvaliteten, var der prisoverrækkelse.
Frivillighedsprisen blev af udviklingskonsulent, Peter Andersen, uddelt under stor hyldest til Jørgen
Rasmussen, Horsens, for hans meget store frivillige arbejde for klub og forbund.
Referent
Eva Buxbom

