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Referat af Repræsentantskabsmøde 26.03.2017 

 Afholdt på Scandic Hotel, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Mødet startede kl. 10.00. 

1. Valg af dirigent 

Valgt til dirigent blev Peter Andersen uden modkandidat. Peter Andersen konstaterede, at 

repræsentantskabsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne og dagsordenen var godkendt. 

2. Prøve af mandater 

Klubber til stede: 

Atletklubben Nordland – 2 

Ry Motionsklub – 2 

Aarhus Athletklub – 2 

Videbæk Styrkesport – 2 

Aalborg Styrkeløfter Klub – 2 

Hvidovre Styrkeløft Forening– 2 

Thisted Vægttræningsforening – 2 

Teutonia Nors – 2 

Ares – 2 

Rødby Motionsklub– 2 

Horsens Styrkeløft Klub – 2 

Københavns Styrkeløft Klub – 2 

Odense Bodybuilding Club – 2 

HG Vægtløftning/Styrkeløft – 2 

Atletklubben Frem – 2 

VK Kono – 2 
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Target Powerlifting – 2 

Tårnby Styrkeløfter Klub– 2 

ER equipment Powerlifting Team -2 

De fremmødte klubber havde 38 stemmer samt bestyrelsen 7 stemmer, i alt 45 stemmer. Da der ikke er 

indkommet ændringsforslag til vedtægter, gælder simpelt flertal. 

Jan Lyhne og Jan Vestergaard agerede stemmeoptællere. 

3. Formandens beretning 

Formandens beretning var fremsendt til klubberne skriftligt.  

Der var ingen kommentarer til formandens beretning.  

Formandens beretning for 2016 blev godkendt enstemmigt. 

 

Udviklingskonsulentens beretning og udvalgsberetninger  

Beretningerne var fremsendt til klubberne skriftligt. 

4. Godkendelse af regnskabet og kassererens beretning 

Regnskabet med uddybende notater var fremsendt til klubberne skriftligt.  

Spørgsmål vedr. måder at bogføre på, som ikke passer. Bl.a. nævnes det at der kun er brugt ca. 9.000 kr. på 

VM senior, og dette kan ikke være korrekt. Peter B. forklarer at det skyldes de skiftende personer ved DIF, 

men at regnskabet på bundlinjen, for de forskellige udvalg passer. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

5. Forelæggelse af budget til godkendelse 

Peter B. gjorde opmærksom på at der er cirka 30.000 kr. fra 2016 som er indregnet i budgettet for 2017. 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
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6. Indkomne forslag 

 

Forslag til ændring/tilføjelse til vedtægterne. 

Forslag fra bestyrelsen 

a. 

Bestyrelsen foreslår, at der skal fremsendes bilag for alle tilgodehavender hos DSF senest 3 uger (i dag 2 

uger) efter afholdt udgift/stævne. Dette betyder, at alle bilag, som ikke er kassereren i hænde senest 3 uger 

efter, bortfalder, og der kan ikke gives dispensation for dette. 

Kassereren skal sørge for betalingen falder inden for 8 hverdage i næstkommende måned. 

Dette placeres i vedtægterne under §9, stk. 5. Betaling af fakturaer og tilgodehavender 

Motivation: Det sker for tit, at der er beløb, som går på tværs af et kvartal, hvilket betyder at bestyrelsen 

ikke kan rette sig efter budgetterne, som de gennemgår på deres bestyrelsesmøder. Vi har i 2016 oplevet 

udgifter, som går på tværs af et helt år, hvilket giver et forkert udtryk for økonomien i forbundet. 

 

Der stilles et ændringsforslag som træder i stedet for det oprindelige forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at der skal fremsendes bilag for alle tilgodehavender hos DSF senest 3 uger efter 

hjemkomst/efter afholdt aktivitet. Dette betyder, at alle bilag, som ikke er kassereren i hænde senest 3 uger 

efter, bortfalder, og der kan ikke gives dispensation for dette. 

Kassereren skal sørge for betaling falder indenfor 8 hverdage i næstkommende måned.  

Dette placeres i vedtægterne under §9, stk. 5. Betaling af fakturaer og tilgodehavender. 

 

Efter debat går forslaget til afstemning. 

Forslaget er vedtaget med 41 stemmer for, 2 stemmer imod og 2 blanke stemmer. 

 

Forslag til ændring/tilføjelse til stævnereglerne: 

b.  

Sidste frist for tilmelding til stævner er 21 dage før stævnestart. - Betaling af startgebyr skal ligeledes ske 

senest 21 dage før stævnestart. 3 dage efter tilmeldingsfristens udløb kontrollerer den arrangerende klub, 

hvem der har betalt, og alle klubber, som har løftere, der ikke har betalt, modtager besked om, at de ikke 

kan deltage af DSF's sekretær. Klubberne orienterer derpå deres egne løftere. 

 Placeres under A.2 Startgebyr efter 1. afsnit. 
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Motivation: Der har været for mange tilfælde, hvor de arrangerende klubber ikke har modtaget betaling, 

hvilket har givet komplikationer f.eks. med hensyn til disse løfteres deltagelse i et stævne og stort 

tidsforbrug for at skrabe pengene hjem. 

 

Der stilles et ændringsforslag som træder i stedet for det oprindelige forslag: 

Sidste frist for tilmelding til stævner er 21 dage før stævnestart. - Betaling af startgebyr skal ligeledes ske 

senest 21 dage før stævnestart. 3 bankdage efter tilmeldingsfristens udløb kontrollerer den arrangerende 

klub, hvem der har betalt, og alle klubber, som har løftere, der ikke har betalt, modtager besked om, at de 

ikke kan deltage af DSF's sekretær. Klubberne orienterer derpå deres egne løftere. 

Placeres under A.2 Startgebyr efter 1. afsnit. 

Forslaget er vedtaget med 32 stemmer for. 

 

c. 

Rekorder: 

Bestyrelsen foreslår, at der kun kan sættes danske rekorder ved nationale stævner, SM/JM og DM i såvel 

klassisk som udstyr. 

Motivation: 

Det vil virke motiverende for løfterne at melde sig til disse stævner, hvorfor deltagerantallet til disse stævner 

øges. Endvidere vil det være nemmere i forhold til dommerpåsætningen, hvor der så er færre stævner, 

hvortil der er krav til dommersammensætningen. 

 

Der stilles et ændringsforslag som træder i stedet for det oprindelige forslag: 

Bestyrelsen foreslår, at der kun kan sættes danske rekorder ved nationale stævner, SM/JM og DM, samt IPF 

godkendte stævner i såvel klassisk som udstyr. 

 

Forslaget er faldet med 18 stemmer for, 25 stemmer imod, samt 2 blanke stemmer. 

 

 

d.  

Medaljer: 

Bestyrelsen foreslår, at der indføres en fast pris på alle medaljesæt, således at den pris som klubberne skal 

betale for medaljer, er ens. Forslaget lyder på kr. 100,-, hvor omkostningerne til Bronze, sølv og guld samt 

disciplinmedaljer dækker. 

Prisen er den samme til enkeltdisciplinen bænkpres. 
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Motivation: 

Som det er nu, skal arrangerende klub betale et beløb til DSF for medaljer, og Stævneudvalget skal hver 

gang udregne prisen og sende en mail med opkrævning af beløbet. 

Med den faste pris skal klubben blot kigge på, hvor mange sæt de bestiller, og det koster så som nævnt kr. 

100 pr. sæt. Herved spares en del administration, og DSF/bestyrelsen har bedre mulighed for at 

vedligeholde den aftale, DSF har med Formo. 

Forslaget er vedtaget med 32 stemmer for. 

 

Forslag fra klubberne 

Forslag til ændring/tilføjelse til stævnereglerne: 

Forslag e. fra Hvidovre Styrkeløft Forening, forslag f. fra A.K. Frem og forslag g. Aarhus Atlet Klub har 

samme emne.  Bestyrelsen foreslår, at emnet behandles under ét. 

e. KRAV TIL DM KLASSISK, ÅBEN KATEGORI 

BEVÆGGRUND FOR FORSLAGET: 

Et DM bør være et stævne, hvor landets bedste løftere mødes og dyster. Ved at stille et rimeligt 

kvalifikationskrav, vil man sikre sig alle løftere der deltager har en vis kvalitet, og at en dansk mester har en 

vis kvalitet, og ikke bare får hængt en guldmedalje om halsen fordi vedkommende var eneste tilstede i 

vægtklassen. 

Vi sikrer dermed et seværdigt stævne, og et lidt mere komprimeret stævne. Der er pt. Mange deltagere, og 

dermed ser vi muligheden for at højne kvaliteten af stævnet, men stadig have en passende volumen af 

løftere. Rent praktisk kan stævnet også afholdes over kortere tid, hvilket også ses som en fordel både med 

hensyn til familie og arbejde. Særligt kan en mindre spredning af vægtklasser hen over dagene gøre at vi 

forhåbentlig i større grad gøre at vi har flere tilskuere til de enkelte vægtklasser. Vi må bare erkende at 

nogle vægtklasser har flere tilskuere end andre, og det kan vi bedre udnytte på denne måde. 

Udover at kunne sikre et stævne med høj kvalitet, mener vi også kravene tjener som motivation for DSFs 

løftere, for at opnå kravet og få lov til at komme til et dansk mesterskab. 

Ydermere vil løfterne, der dermed har haft mindst 1 andet stævne i DSF regi havde stået længere tid til 

rådighed for dopingkontrollen, og måske eventuelt blive testet hvis de har leveret et flot resultat ved første 

optræden. 

 

FORSLAGET I DETALJER: 

Vi har skelet til en gennemsnits wilks ud fra stævne data fra og med 2012, og lavet kg krav for hver enkelt 

vægtklasse, beregnet ud fra gennemsnits wilks på tværs af vægtklasser. Kravet skal laves i sæsonen inden 
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afholdelse af DM. SÅ hvis DM afholdes i oktober 2018, er det muligt at lave krav i Januar 2017. På den måde 

tages der forbehold for stævner rykkes rundt. Kravet er kun gældende for de åbne vægtklasser – dvs. senior. 

Herrer 

Vægtklasse Krav 

59 392,5 

66 432,5 

74 472,5 

83 510 

93 540 

105 570 

120 592,5 

+120 607,5 

Damer 

Vægtklasse Krav 

47 205 

52 222,5 

57 240 

63 257,5 

72 285 

84 310 

+84 327,5 

 

f.  Forslag fra AK Frem (om krav til DM klassisk styrkeløft). 

 

AK Frem forslår, at der indføres krav til de nationale mesterskaber. En løfter skal have løftet et bestemt 

antal kg til en konkurrence for at kvalificere sig. Vi vil ikke selv opstille kilomæssige krav, men regner med at 

opgaven kan løftes af relevante udvalg i forbundet. Der kunne måske tages udgangspunkt i det allerede 

eksisterende ”elitekrav” minus en vis procentdel.  
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Motivation 

Antallet af løftere til DM er stærkt stigende og toppede indtil videre i 2016 med 156 løftere.  Det er allerede 

nu svært at afvikle et DM af høj kvalitet og med udsigt til en stor stigning i antallet af løftere de næste år, så 

vil det ikke kunne lade sig gøre at afvikle et DM på en weekend. Krav for deltagelse vil også sikre et højere 

niveau og give løftere noget at stræbe efter.  Der har tidligere i DSF været kvalifikationskrav for at komme til 

DM. De blev fjernet for at få flere til at stille op til de danske mesterskaber. Indførelsen af klassisk styrkeløft 

har resulteret i en eksplosiv stigning i antallet af deltagere. Vi mener derfor det er nødvendigt at genindføre 

kvalifikationskrav – dog kun i klassisk styrkeløft. 

 

g.  Aarhus Athlet Klub.  

Kvalifikationskrav til DM klassisk trekamp eller opsplitning i åben + diverse 

Indfør kvalifikationskrav til DM klassisk trekamp eller opsplitning i åben og diverse så størrelsen komme ned 

på et plan hvor flere klubben kan magte opgaven. 

Der er stilles et ændringsforslag som træder i stedet for det oprindelige forslag: 

Forslaget som det er nedskrevet ifølge forslag e., men der tilføjes at ”de angivne kilo gælder på forsøgsbasis 

og stævneudvalget har mandat til at justere på kilokravene efter 1 år.” 

Forslaget er vedtaget med 45 stemmer for. 

 

Efter frokost var VK Kono ikke tilstede, og der var efterfølgende 43 stemmer til mødet. 

 

h.  

Forslag fra Henrik Jensen om optagelse af ny klub  

Randers Styrke- & Motionsklub er en forening stiftet i 1979 med cirka 120 medlemmer. Vi har flere 

medlemmer, der gerne vil stille op i styrkeløft hos Dansk Styrkeløft Forbund.  

På vores generalforsamling i år var der derfor forslag på dagsordenen om at søge om optagelse i Dansk 

Styrkeløft Forbund. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget. 

Siden vor sidste ansøgning i 2015 er der sket en del ændringer i klubben. Dette både blandt medlemsskaren, 

men også i bestyrelsens sammensætning. Jeg kan oplyse, at Elise Thorsen blev valgt ind som næstformand i 

bestyrelsen i 2016, og Henning Thorsen er på generalforsamlingen her i februar 2017 blevet valgt ind som 

bestyrelsesmedlem. 

 

Vi er stadig medlem af DGI og dermed underlagt doping kontrol af ADD. 
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Vi er en forening med en sund økonomi, som gerne vil afholde stævner i fremtiden. 

Jeg vedlægger kopi af foreningens vedtægter. 

 

Elise Thorsen talte på vegne af RSM og fortalte om en omfattende anti-dopingpolitik i klubben, og omkring 

omstrukturering i både bestyrelsen og klubben generelt. 

Der debatteres omkring hvorfor RSM blev udstødt fra DSF for 25 år siden, samt deres tidligere ansøgning 

om optagelse i DSF, i 2015 som blev nedstemt. 

Repræsentantskabet udviser uenighed omkring optagelse i DSF. 

Klaus B. informerede om, at vi som forbund ikke kan udelukke alle som mistænkes for doping, men i stedet 

kan de, når de bliver optaget på licenslisten, blive testet af Anti-doping Danmark, og spørgsmålet kan blive 

afklaret. 

Forslaget er vedtaget med 33 stemmer for, 2 stemmer imod samt 8 blanke stemmer. 

 

AK Frem og HGVS: Fælles forslag til repræsentantskabsmøde 2017.  

 

Forslagene har til formål at fremme en ren sport ved at stille større krav til forbundets løftere og de 

klubber, som de repræsenterer. 

 

 

Forslag i. og j behandles under ét. 

i.  

Forslag 1. 

Der efterspørges en indskærpelse fra forbundets side af, at det er et privilegium og ikke en ret at få licens. 

Hvis den licensansvarlige ikke har fuld tillid til, at en atlet agter at overholde klubben og forbundets 

retningslinjer, ikke blot kan, men skal klubben afvise at udstede licens til vedkommende. Den enkelte klub er 

efter vores overbevisning det første og vigtigste bolværk mod doping, og det er derfor altafgørende, at alle 

styrkeløftsansvarlige tager licenserne alvorligt. 

 

j. 

Forslag 2 

Når der foreligger mistanke om, at en klub misligholder sine forpligtelser ift. forbundets antidopingpolitik, 

eller om at den er lemfældig med hvilke personer den søger om licens til, skal forbundet (måske gennem 

antidopingudvalget eller udviklingskonsulenten) tage kontakt til den pågældende klub og undersøge sagen 

nærmere: Man vil her kunne stille relevante kritiske spørgsmål - fx om en individuel atlet eller klubbens 



  26-03-2017 

Side | 9  

 

kriterier for hvem de lader stille op som licensløftere - mens klubben omvendt vil få lejlighed til at belyse sin 

praksis på området. 

Supplerende til forslag 2: 

Vi forestiller os samtidig, at der åbnes for forskellige sanktionsmuligheder, hvis denne samtale ikke skaber 

klarhed over sagen eller fjerner forbundets bekymringer. 

Vi tager naturligvis forbehold for, at der skal være juridisk dækning for disse sanktioner og for, at der skal 

være ankemuligheder for klubben til rette instans. Vi har naturligvis også den største respekt for 

bestyrelsens præferencer i denne henseende. 

Med disse forbehold in mente forestiller vi os, at disse sanktioner eksempelvis ville kunne tage form af en 

skriftlig advarsel, annullering af licenser og/eller karantæne i form af en systematisk afvisning af alle 

licensansøgninger fra den pågældende klub i en bestemt periode. 

 

Forslaget uddybes af forslagsstiller. Klaus B. uddyber at der allerede er en omfattende antidoping politik. 

Forslagsstiller er i tvivl om hvorvidt alle klubber, er bekendte med de krav DSF stiller til klubberne omkring 

antidoping. 

Repræsentantskabet erklærer sig enige i forslag i og j og der er ingen afstemning. Er retningsgivende og skal 

ikke indføres i stævnereglerne. 

 

k. 

Forslag 3. Der stilles forslag om en tilbagevenden til det gamle krav om, at en person minimum skal have 

været aktivt medlem af en klub i 3 måneder, før vedkommende kan søge om en SL-licens.  

Punkt E i stævnereglerne ændres således fra: "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"  

Til den gamle formulering (jf. referatet af repræsentantskabsmødet 2015 ; 

http://filer.styrke.dk/referater/rep2015.pdf): 

”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 (med korrekt adresse - løfterens eget ansvar!).”  

Håbet er, at dette kan afskrække de mere utålmodige rekordjægere og samtidig give den enkelte klub 

mulighed for at følge atleten og dennes udvikling i en længere periode, så man på et mere kvalificeret 

grundlag kan vurdere, om dette er en person, man har tillid til, kan repræsentere klubben ordentligt og 

hæderligt som licensløfter. 
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Det bemærkes yderligere, at der i forbundets antidopingpolitik 

(http://filer.styrke.dk/antidopingpolitik.02.12.2016.pdf) såvel som i de nuværende stævneregler 

(http://filer.styrke.dk/staevneregler2016.pdf) står følgende: 

"(...) Da en løfter, som har været medlem af en klub, men er blevet klubløs, ikke er under opsyn og vil være 

svær at opspore for ADD, skal vedkommende løfter ved indmeldelse i en ny klub have været medlem af 

denne klub i 12 måneder, før han/hun kan deltage i en officiel konkurrence under DSF igen. For at sikre en 

løfter mulighed for at finde en ny klub, skal en klub, som ønsker at udmelde en løfter, orientere løfteren 

skriftligt herom min. 30 dage før udmeldelse."   

 

Hvis man kan stille så vidtgående krav til en tidligere licensløfter, virker det kun rimeligt og konsekvent, at 

helt nye medlemmer heller ikke skal have mulighed for at søge om licens i det øjeblik de træder ind i klubben 

for første gang. Heller ikke de personer har i sagens natur været under opsyn, hvorfor et krav om et aktivt 

medlemskab i 3 måneder, før man kan søge om licens, virker ganske rimeligt. 

 

Efter debat ændres forslaget til at følgende linjer slettes fra stævnereglerne: 

"(...) Da en løfter, som har været medlem af en klub, men er blevet klubløs, ikke er under opsyn og vil være 

svær at opspore for ADD, skal vedkommende løfter ved indmeldelse i en ny klub have været medlem af 

denne klub i 12 måneder, før han/hun kan deltage i en officiel konkurrence under DSF igen. For at sikre en 

løfter mulighed for at finde en ny klub, skal en klub, som ønsker at udmelde en løfter, orientere løfteren 

skriftligt herom min. 30 dage før udmeldelse."   

Forslaget er faldet med 4 stemmer for, 37 stemmer imod og 2 blanke stemmer. 

 

Forslag fra Aarhus Atlet Klub 

l.  

Lempelse af krav til deltagelse i divisionsfinalen 

Vi ønsker at fjerne kravet om at man skal have deltaget i de indledende runder i divisionsturneringen for at 

kunne løfte i finalen. Indledende runder er breddeaktivitet, og finalen vil man gerne have som elite, så den 

nuværende regel virker hæmmende på finalens kvalitet. 

Således ønskes følgende ændring i reglerne for divisionsturneringen: 

Under punkt 2 ”Holdsammensætning” ændres fjerde afsnit fra: ”En atlet skal deltage i mindst én af tre 

afdelinger i en turneringssæson for at være kvalificeret til deltagelse i den afsluttende finale. Ved klubskifte 

under en igangværende turnering kan atleten først deltage på den nye klubs hold i næstkommende års 

turnering.” 

Til: ”Hvis en atlet skifter klub under en igangværende turnering kan atleten først deltage på den nye klubs 

hold i næstkommende års turnering.”. 
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Forslaget er vedtaget med 31 stemmer for, 2 stemmer imod samt 10 blanke stemmer. 

 

m.  

Ændring af licensregler for løftere der har været ude af sporten 

Vi ønsker den 12 måneders karensperiode for løftere der har været ude af sporten, men senere er vendt 

tilbage sløjfet. Det er unfair over for vores løftere at de skal stilles ringere end personer der aldrig har dyrket 

styrkeløft, såfremt de igen skulle ønske at deltage i styrkeløft. Vi mener at de derfor skal stilles overfor 

samme krav som en ny løfter i sporten;  

3 måneders karensperiode. 

Den nuværende sanktion på 12 måneder burde kun være for dem, som aktivt melder sig af licenslisten. 

Øvrige bekymringer kunne eventuelt ordnes med en regel om at man minimum skal have haft licens i 12 

måneder for at kunne stille op til DM/sætte rekorder. 

Forslaget er vedtaget med 28 stemmer for, 14 stemmer imod og 1 blank stemme. 

 

n.  

Fravige IPFs udstyrskrav 

IPFs nye regler, for ikke-støttende udstyr bunder alene i, at de vil tvinge løfterne til at lægge flere penge hos 

nogle enkelte producenter, som så igen betaler penge til IPF. Vi ser ikke nogen grund til at vi skal pålægge 

vores nationale løftere denne ekstra udgift. Vi ønsker derfor at fravige IPFs udstyrskrav i en periode (eller 

måske permanent) ligesom Norge: 

http://styrkeloft.no/2014/12/09/nye-konkurranseutstyrsregler-fra-ipf/ 

USAPL har også lignende undtagelser. 

 

Bestyrelsen uddyber at Norge også kun tillader brug af udstyr som ikke er på listen over godkendt udstyr, i 

en overgangsperiode, ligesom DSF gjorde op til repræsentantskabsmødet 2016, hvortil der blev stillet et 

lignende forslag om at fravige IPF’s krav. Efter at der blev stillet forslag om dette, har DSF været nødt til at 

følge IPF’s udstyrskrav og forkorte overgangsperioden, under hensynstagen til vores landsholdsløftere. 

Efter debat trækkes forslaget tilbage. 
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o.  

Adskillelse af udstyr- og klassiske rekorder 

Klassiske rekorder skal ikke registreres som udstyrsrekorder selvom de er højere. 

Der findes ingen dansk særregel på dette område og derfor skal vi følge IPF på dette område. For præcedens 

se LeeAnn Hewitt som har verdensrekorden i squat for ungdomsløftere klassisk på 262,5kg og tilsvarende 

udstyrsrekord på 248,5kg. 

Dette forslag kræver ingen regelændring, men er blot et mandat til bestyrelse/stævneudvalg om med 

tilbagevirkende virkning at rette op på denne fejl. 

Forslaget er faldet med 12 stemmer for, 19 stemmer imod samt 12 blanke stemmer. 

 

Forslag fra Aalborg Styrkeløfter Klub 

p.  

Ændring af terminslisten for JM/SM styrkeløft og JM/SM klassisk både 3-kamp og bænkpres 

Således disse 2 stævner bliver afholdt samlet, lige som man gør ved TSK og AASK-open. Da disse stævner 

afholdes med 3 ugers mellem rum, så forudser vi at JM/SM styrkeløft bliver et stævne med meget få 

deltagere og derved bliver det et stævne som ingen ønsker at afholde. Da der i tidernes morgen blev slået 3-

kamp og bænkpres sammen til et stævne, var det på baggrund af for mange stævner, der var svære at 

afsætte. Med denne nye struktur er vi tilbage ved samme mønster. Yderligere frygter vi at dette kan være 

med til at gøre styrkeløft mindre attraktivt at deltage i ved et JM/SM. 

 

Forslaget trækkes tilbage på baggrund af tidligere på mødet vedtagne regler, om at JM/SM kan bruges til at 

lave krav til DM. 

 

q.  

Da stævnereglerne ved de sidst 2 afholdte DM-styrkeløft IKKE er blevet overholdt, forslår AASK at man 

fjerner punktet i stævnereglerne, hvor der står, at Åben er om lørdagen og master, junior og sub-junior 

afholdes søndag. (Vi er opmærksomme på teksten ikke er specifik på dage som det har været, men jvnf rep-

mødet 2016, er der IKKE lavet nogen ændring i dette ifht de gamle stævneregler. Derfor antager vi at det 

nuværende regelsæt er ændret ved en fejl). 

Forslaget er vedtaget med 42 stemmer for og 1 blank stemme. 
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r.  

Tilmelding til stævner skal følge IPF´s regler. 

Motivation: at man på den måde kan få større overblik over, hvor stort stævnet kan blive, samt ADD har 

større mulighed for at teste løfterne. 

Forslaget falder med 19 stemmer for, 19 stemmer imod, 5 blanke stemmer. 

 

s.  

Licens og årsafgiftopkrævning. Vi ønsker vi at få tilsendt en faktura/regning, da vi ellers ikke har nogen 

dokumentation til klubbens regnskaber. 

Peter B. præciserer at klubberne i forvejen modtager bilag fra DSF, og at det kræver et fakturasystem hvis 

en faktura skal sendes. 

Forslaget er faldet med 5 stemmer for, 30 stemmer imod samt 8 blanke stemmer. 

 

t.  

Medaljebetaling: Vi ønsker at få en faktura direkte fra FORMO til betaling, således den IKKE skal ind over 

DSF og derved først bliver opkrævet flere mdr. senere. Dette gør. at man som klub ikke præcist ved, hvad 

man har af midler. 

Forslaget trækkes tilbage. 

 

7. Valg af bestyrelse, ordens- og amatørudvalg samt 1 intern revisor, 1 intern revisorsuppleant 

og et eksternt revisionsfirma 

Næstformand: Peter B. Larsen er villig til genvalg (for 2 år) 

Kasserer: Jeanette Johansen er villig til genvalg (for 2 år) 

Menigt medlem 2: Kenneth Kyvsgaard genopstiller ikke. 

 

Peter B. Larsen er genvalgt som næstformand. 

Jeanette Johansen er genvalgt som kasserer. 

Tårnby Styrkeløfter Klub indstiller Jan Sahlgren til posten som menigt medlem 2. Morten Rasmussen taler 

på Jans vegne, da han ikke er til stede. 

Henning Thorsen opstiller til posten som menigt medlem 2. 
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Afstemning: 

Henning Thorsen: 22 stemmer 

Jan Sahlgren: 21 stemmer 

Henning Thorsen er valgt som menigt medlem 2. 

 

Valg til ordens- og amatørudvalget. Bestyrelsen foreslår genvalg til Kaspar Thorup. 

Kaspar Thorup er genvalgt til ordens- og amatørudvalget. 

 

Revisoren og eksterne revisionsfirma:  

Bestyrelsen foreslår genvalg til Søren Lind Jensen og foreslår også genvalg af DIF's Revisionsfirma, da det er 

den absolut bedste, billigste og mest sikre måde for DSF at få lavet regnskab. Dette blev vedtaget. 

8. Eventuelt 

En deltager til repræsentantskabsmødet fortæller, at der ved gentagne lejligheder er blevet fraveget fra 

reglerne omkring at kvindelige løftere skal indvejes af en kvindelig dommer/official og mandlige løftere skal 

indvejes af en mandlig dommer/official. Og at dette er ikke acceptabelt da der findes løftere som ikke er 

tilpas med dette. 

Dommerudvalget fortæller at der i fremtiden vil være større fokus på dette, for selvfølgelig skal løfterne 

kunne indvejes af deres eget køn, til alle stævner. 

En deltager til repræsentantskabsmødet stiller spørgsmål vedr. om man må bruge egne sokker til at trække 

egne knækogere op, da der til EM var et tilfælde hvor en løfter fik at vide, at dette måtte han ikke.  

Det besluttes at det må man gerne til DSF stævner. 

 

Repræsentantskabsmødet sluttede klokken 15.15. 

 

Referent: Janni Weinke 

 


