DANSK VÆGTLØFTNINGS-FORBUNDS
REPRÆSENTANTSSKABSMØDE 2017.
Sted:

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
lørdag den 22. april 2017 kl. 10.30

Dansk Vægtløftnings-Forbunds formand Erling Johansen (EJ) bød forsamlingen velkommen til
repræsentantskabsmødet 2017. Han var ked af at ikke flere repræsentanter var dukket op til mødet,
som er det rette sted at diskutere fremtiden for Dansk Vægtløftning. Han opfordrede de
tilstedeværende til at opfordre andre til at deltage i næste års repræsentantskabsmøde.
1. Valg af dirigent:
Herefter skred EJ til første punkt på dagsordenen, som var valg af dirigent.
Han spurgte til om der var forslag fra forsamlingen. Dette var ikke tilfældet, hvorfor bestyrelsen
foreslog Tina Beiter (TB (IK 99)), der enstemmig blev valgt til opgaven. Tina takkede for valget og
konstaterede, at repræsentantskabet var lovligt varslet og indkaldt.
2. Kontrol af stemmeberettigede:
Dirigenten gennemførte herefter navneopråb af stemmeberettigede og konstaterede, at der var 20
stemmeberettigede tilstede.
3. Valg af stemmetællere:
Dirigenten foreslog herefter Omed Alam (Ålholm IF), Poul Meier og Esbern Hansen (begge fra
DVF’s Appeludvalg) som stemmetællere, hvilket forsamlingen vedtog uden modkandidater.
Herefter gav Dirigenten ordet til Erling Johansen for næste punkt på dagsordenen.
4. Bestyrelsens beretning.
DVF´s formand Erling Johansen (EJ) supplerede den skriftlige beretning med at fokusere på
fremtiden. Han fastslog, at det næste år frem til repræsentantskabsmødet 2018 ville være det sidste
med ham som formand. Han ville derfor ikke i det kommende år komme med større tiltag som en
ny formad så skulle sidde med ansvar for fremover.
Erling var dog godt klar over at den nye struktur for fordeling af økonomiske midler Danmarks
Idræts-Forbund (DIF) har indført vil kræve noget af de kommende bestyrelser, og generelt er en stor
belastning for mange mindre og mellemstore forbund. Han mente, at den nye struktur pålagde både
specialforbund og klubber nogle forpligtelser fra DIF’s side som vi ikke er vant til. Han beklagede
dette men var fortrøstningsfuld på DVF’s vegne.
Det internationale arbejde for en renere idræt blev prøvet for nogle år siden uden det store held.
Erling oplevede dog, at der nu er kommet grøde på området igen, hvorfor han nu fandt, at der var
basis for at finde allierede i en forsat kamp for en bedre dopingkontrol internationalt. Han fandt det
stadig dybt problematisk, at man overlod det til nationale dopingagenturer at stå for kontroller som
det f.eks. er sket i Rusland. Det har nu ført til, at der er fundet mange snydere på efterkrav fra
tidligere OL - specielt inden for vægtløftning.
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Ved dette års valgkongres i International Weightlifting Federation (IWF) stiller præsidenten for
European Weightlifting Federation (EWF), Antonio Urso op til posten som præsident for IWF.
Erling mente, at de visioner han havde for det fremtidige arbejde i IWF var idéer Erling og DVF
godt kunne støtte op omkring. Erling håbede, at et bedre internationalt arbejde mod doping med
tiden kunne skaffe danske løftere støtte fra Team Danmark.
Erling problematiserede økonomien i DVF. Deltagelse af både løftere og dommere ved
internationale mesterskaber var meget omkostningstung, og han var i den forbindelse pikeret over at
mange store nationer sendte mange løftere til stævnerne men kun få dommere. Erling nævnte igen
Rusland som et skrækeksempel på dette.
Erling var dog glad for, at tilskuddet fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har været nogenlunde
stabilt de sidste år, og han mente, at DVF’s egenkapital stadig lå på et forsvarligt niveau.
Til sidst takkede Erling for en stor indsats fra de folk, der deltog i arbejdet med at udarbejde
strategiaftaler for DVF. Han takkede også bestyrelsen, klubfolk og DVF’s forretningsfører som han
mente havde varetaget en stor del af kasserefunktionen i DVF efter, at Rene Larsen havde trukket
sig fra opgaven.
Kommentarer:
Allan T. Hansen (VK Ares) spurgte til, hvad det var for nogle dispensationer EJ havde ment i den
skriftlige beretning? Dispensationer EJ gerne ville have en tilkendegivelse fra repræsentantskabet
om behandling af!
EJ svarede, at det drejede sig om dispensationsanmodninger fra klubber ved f.eks. for sene/forkerte
tilmeldinger. Det nemmeste – sagde EJ - ville være at holde sig til reglerne men han fandt, at
bestyrelsen jo også gerne ville servicere de løftere, der ufrivilligt var kommet i klemme, hvis en
træner eller klubleder var kommet for sent med tilmelding.
David Havmand (IK 99) fandt, at der måske ikke skulle dispenseres ved Senior DM men, at man
måske fra bestyrelsen side kunne være lidt mere large med dispensationerne ved ungdom- og
juniormesterskaber. Han mente dog, at det var nødvendigt at holde fast i reglen om vægtklasseskift
ved indvejningen og ikke tillade anden skift end det i stævnevedtægterne beskrevne.
Christian Forslund (AK Thor) kommenterede Erlings ærgrelse over den lave tilslutning til
repræsentantskabsmødet. Han mente, at der var flere end sidste år. Han syntes at det var forkert, at
det kun var på DVF’s hjemmeside der var indkaldt til repræsentantskabsmødet.
Dirigenten fortalte dog, at indkaldelsen var sendt ud via mail til klubberne den 30.dec. 2016.
Hun sagde samtidigt, at der jævnligt blev dispenseret ved internationale mesterskaber efter fejl i
tilmelding. Hun mente, at der lå et ansvar hos lokale klubledere og trænere for at være mere
påpasselige ved tilmeldinger men mente, at DVF måtte træffe afgørelse i sag for sag.
Pouline Gringer (DVF Dommerudvalgsformand) fortalte, at dommerne ofte ved stævnerne stod
med opgaven at skulle forsvare de beslutninger og dispensationer der blev truffet i bestyrelsen. Hun
opfordrede på den baggrund til, at dommerudvalget blev mere involveret i dispensationsafgørelser
og, at det blev ført til protokol. Så kunne der efterfølgende ses, hvilke regler det måske haltede med.
Hun var enig med Erling i, at det var vigtigt at tage løfterens udgangspunkt ved behandling af
dispensationer.
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5. Beretning fra udvalg.
5.a) Beretning fra eliteudvalget.
Eliteudvalgsformand Anders Bendix Nielsen (ABN) havde følgende supplerende kommentarer til
den skriftlige beretning.
Han fandt, at det nu var tid til, at der kom en ny Eliteudvalgsformand for at få ny energi og idéer på
posten. Han kunne derfor meddele, at det næste år - ligesom i tilfældet med DVF’s formand - var
hans sidste år på posten. Han havde snakket med David Havmand om muligheden for at overtage
opgaven og regnede med, at David fulgte udvalgets opgave tæt det næste år, for at være bedst
muligt forberedt. Dette sagt med henblik på at opfordrer andre, der har lyst og ambitioner til at
påtage sig opgaven om at melde sig. I givet fald fandt han det ville være godt, at hurtigt melde ud
om sit kandidatur.
Overskriften på Anders’ mundtlige beretning kunne koges ned til en sætning; ”Succes avler fiasko”.
Anders fandt, at arbejdet med at skabe en bedre og bredere elite har været en succes, men de ekstra
omkostninger dette har medført ifm. international deltagelse har været en ”fiasko” for økonomien i
Eliteudvalget og dermed DVF. Det har ikke været muligt at hole udvalgets budgetter, hvilket har
betydet en nødvendighed af at hænge flere af omkostningerne op på deltagerbetaling.
Økonomien ligger derfor i højere grad hos klubber og den enkelte løfter gennem egenbetaling.
Han var tilfreds med, at der i forlængelse af den seneste landsholdsamling var blev afviklet seminar
for eksterne kursister der har skabt indtægt og dermed økonomi for nyt landsholdstøj til DVF. Han
opfordrede til, at flere tænkte i de baner.
Han var dog også klar over, at andre specialforbund har lignende problemer og nævnte Volleyball
som et eks. hvor deltagerbetaling for landholdsdeltagelse var løbet løbsk.
Anders havde en enkelt kommentar til Dommerudvalgets beretning. Han kunne oplyse, at det nu er
muligt at rekvirere fuldt brugbart stævnesetup fra DVF. Setupet er udviklet gennem det sidste års
tid og kræver blot en indføring i setupets stævnestyring. Han opfordrede til at klubber opsøgte dette
og påpegede, at dette var en opgave, der rettelig burde ligge i det ikke aktive Aktivitetsudvalg. Han
opfordrede derfor til at interesserede meldte sig til arbejdet i dette udvalg.
5.b) Beretning fra Breddeudvalg.
Breddeudvalgsformand Allan Carlsen (AC) supplerede den udsendte beretning med kort at
forelægge en ny termins og stævnestruktur. AC startede med at præsentere den nye struktur for DM
Hold. Hvert hold – både herrer og damer - består af 4 personer hvis alle resultater tæller i det
samlede resultat. Der vil ikke fremover være tilmeldingsfrist for deltagelse. AC fortalte også, at
finalen muligvis vil blive afviklet ligesom den tyske holdfinale, hvor alle deltagere løfter første løft
inden nogen går på 2. løft.
Allan kommenterede også, at DVF igen har fået ny hjemmeside. Han opfordrede til at folk kunne
komme med ønsker til, hvordan siden skulle bygges op. Ring til Henrik på kontoret med idéer.
Det allervigtigste arbejde for Allan er DIF’s nye struktur for økonomisk tilskud gennem de
strategiaftaler, der skal udarbejdes. En stor del af DVF’s indtægter kommer fra DIF, hvorfor AC
fandt det overordentligt vigtigt at få beskrevet DVF’s opgaver og budgetter korrekt.
Den endelige strategiaftale skal afleveres senest den 1. juni og Allan var enig med Erling Johansen
i, at det er – og har været – en besværlig proces men, at det trods alt bød på en mulighed for at se på
DVF’s virke og visioner. Allan var selvfølgelig glad for det arbejde, der blev lagt i udarbejdelsen af
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strategiaftalen fra de nedsatte små arbejdsgrupper men mente også, det var vigtigt for DVF’s
klubber at komme med input. Konkret lovede Allan, at alle DVF’s klubber – som en del af aftalen –
i de kommende vil få besøg for at præsentere strategiaftalen og høre om mulighederne for
samarbejde.
Allan fortalte, at han selv og DVF’s forretningsfører Henrik Schou Madsen havde afviklet et
konstruktivt møde med Styrkeløftforbundet for at finde berøringsflader i de fremtidige
strategiaftaler.
Allan fortalte også, at breddeudvalget igen vil indbyde til sommerlejr i Varde, og han opfordrede til
at man støttede op om tiltaget så lejren ikke - ligesom i 2016 - måtte aflyses på grund af for lille
tilmelding.
Inden Allan gav ordet til David Havmand for en nærmere gennemgang af den nye terminsstruktur,
opfordrede han til at flere deltog i det frivillige arbejde for at få DVF til at fungere.
David Havmand præsenterede arbejdsgruppen, der havde udarbejdet den nye struktur. Denne bestod
ud over ham selv af Simon Darville, Frank Petersen og Allan Carlsen. Visionen var at gøre
terminsplanen og stævneafviklingen mere strømlinet med håb om, at flere klubber vil påtage sig
opgaven med at afholde stævner.
David fortalte, at man havde besluttet at afvikle Ungdom, Junior og Masters ved samme stævner da
de pt. ikke hver i sær har et deltagerantal, der berettiger eget stævne. De skal naturligvis ikke
konkurrere mod hinanden, men blot dele lokalitet og stævnesetup.
David indrømmede, at der er løbende problemer med at tilpasse den dynamiske kalender i forhold
til de internationale mesterskaber, der ikke har faste terminer. Problematikkerne skulle afklares i
dialog med klubber, der har egne klubstævner såsom Ålholm Cup og AL-Bank Cup.
De første ”vigtige” stævne bliver B-DM i starten af februar 2018 og herefter et fælles DM for
Ungdom, Junior og Masters. David pointerede, at hvis dette stævne løb amok deltagermæssigt ville
udvalget selvfølgelig se på at skille dem ad igen.
DM senior rykkes til marts og tager hensyn til EM Senior og DM hold finalen vil stadig ligge i Maj.
David sluttede med at opfordre flere til at melde sig som stævnearrangør! Har man som klub lyst til
at afvikle stort stævne opfordrede David til, at man tog henvendelse til DVF for koordinering.
Simon Darville supplerede Davids fremlæggelse med at præsentere tankerne for at DM Senior var
blevet skubbet en smule. Han sagde at seniorer typisk havde brug for en længere træningsperiode
end ungdom og juniorer. Man havde således konkluderet, at der var for kort tid fra årets start til DM
Senior som Simon pointerede var vores største stævne.
Endelig påpegede Simon, at det også var tanken, at der skule være flere stævner for ungdom og
juniorer henover hele året. Det er vigtigt for fastholdelsen at servicere denne gruppe.
Erling Johansen forklarede, at et af formålene med en mere fast terminskalender er, at klubber, der
skal bestille hal flere år i forvejen, skal have mulighed for bedre at kunne planlægge og søge
rettidigt.
Dirigenten kunne fortælle, at også EWF stævneplanlægning var ret dynamisk, eftersom arrangør
skal have mulighed for at byde ind med, hvornår det er bedst at afvikle i forhold til hoteller og
haller.
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Kommentarer:
Simon Darville fandt, at de skolesamarbejder, som DIF gerne ser og som er skrevet ind i
strategisporerne, ikke har den ønskede effekt. Han fandt ikke, at de var brugbare
rekrutteringsredskaber da det ikke i en så kort periode som et skolesamarbejde normalt er var muligt
at gøre børn sultne på mere vægtløftning. Det er nødvendigt med et længere forløb, hvis børn skal
opleve den præstationsfremgang, der er nødvendig for fastholdelse.
Han fandt samtidigt, at det ud over styrkeløft også var meget relevant at opsøge samarbejde med
atletik.
Dirigenten kendte – ud fra hendes erhverv som skoleinspektør - til åben skolearrangementer. Hun
opfordrede klubber til at opsøge skoler før sommerferien for aktiviteter i næste skoleår, for en bedre
planlægning.
Anders Bendix Nielsen præsenterede sine erfaringer med rekruttering af børn og unge. Han følte, at
man i IK 99 har fundet en god formel og var enig med Simon i, at skolesamarbejdet nok ikke var
det der gav bedst udbytte. IK 99 havde 3 gode indgangsveje for børn til vægtløftning! Den første
var børn med familierelationer til sporten, den anden ”Crossfitbørn”, hvor han til og med havde
oplevet forældretilstedeværelse ved træningsaftener. Den tredje var et samarbejde med Sparta
atletik, hvor børn og unge fra atletikklubben tilbydes korrekt vægttræning med det klare mål at få
dem til at stille op til vægtløftningskonkurrence. Det var naturligvis ikke alle disse, der var blevet
fastholdt, men både Sparta og IK 99 havde den erkendelse, at de som falder fra atletik og i stedet
starter på vægtløftning ”sgu nok var stoppet med atletik alligevel”.
5.c) Beretning fra Aktivitetsudvalg.
Der er intet fungerende Aktivitetsudvalg, hvorfor der således heller ikke var nogen mundtlig
beretning.
5.d) Beretning fra Crossfitudvalg.
Der er intet fungerende Crossfitudvalg, hvorfor der således heller ikke var nogen mundtlig
beretning.
5.e) Beretning fra Uddannelsesudvalg.
Allan Carlsen var ked af, at Jan Severinsen ikke længere har tid til at forestå undervisningen ved
DVF’s træneruddannelser, og han roste Jan for hans store indsats de sidste mange år. I de senere år,
er der kun blevet afviklet trin 1 kurser, da interessen for trin 2 har været minimal.
På baggrund af Jan Severinsens stop havde AC indledt dialog med Aalborg Sportshøjskole for evt.
at få lagt vores træneruddannelser her. Den foreløbige aftale er, at der tænkes afviklet 3 årlige
ugekurser, hvor både trin 1 og 2 gennemgås. Den endelige aftale er dog endnu ikke på plads hvorfor
prisen ikke kunne meldes ud endnu.
Allan så gerne, at der også blev udbudt træneruddannelse på Sjælland. Det var dog problematisk at
finde undervisere, men han var også i dialog med Aalborg Sportshøjskole om dette.
Allan spekulerede også i om der i vores uddannelse evt. skulle lægges større vægt på pædagogik specielt set i lyset af DVF’s strategispor omhandlende ”børn og rekruttering”.
5.f) Beretning fra Dommerudvalg.
DVF’s dommerudvalgsformand Pouline Gringer supplerede sin skriftlige beretning med at berøre
økonomi og uddannelse samt udvikling og stævneafvikling.
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Pouline startede med at fastslå, at det er et godt afviklet stævne når man ikke opdager, at dommerne
var der. Pouline så derfor gerne at regelsættet for afvikling var klart og retvisende. Det var
dommerne, der stod for at skulle forsvare regelsættet, hvilket er belastende når der opstår uklarheder
om regler og afgørelser.
Økonomien er også et problem for dommerudvalget. Ligesom det er tilfældet for Eliteudvalget så
avler den sportslige succes, med mange deltagere ved internationale mesterskaber, en økonomisk
fiasko, da det betyder, at der bliver udsendt flere dommere ud til internationale opgaver. Der er ikke
hidtil blevet opkrævet nogen deltagerbetaling fra udsendte dommere men i lighed med Eliteudvalget
lagde Pouline op til, at der kan være nødvendigt fremadrettet.
Pouline vil fremover i samarbejde med DVF’s forretningsfører og evt. ny kasserer være mere
opmærksom på, at budgettet overholdes.
Pouline fortalte, at der var afviklet dommerseminar i Odense, hvor ”øst-vest problematikken” var
diskuteret. Det drejer sig om den ekstra udgift ved stævneafvikling det er, at indkalde dommere, der
skal krydse Storebælt. Hun efterlyste således, at flere klubber på Fyn meldte sig som
stævnearrangører til glæde for DVF’s dommere bosat her.
Pouline sluttede med det lille ord ”venlighed”. Hun var klar over, at der ved stævner kunne komme
store følelser i spil, men hun pointerede, at alt forløber meget bedre, hvis alle behandler hinanden
med respekt og venlighed.
Til sidst takkede Pouline klubberne for et godt samarbejde og takkede også de ca. 30 dommere der i
det forløbne år havde lagt et stort stykke arbejde i at få vores mesterskaber til at fungere! Endelig
også en tak til DVF’s bestyrelse for samarbejdet og deres tålmodighed med en ”ny” formand for
Dommerudvalget.
Kommentarer:
Allan T. Hansen roste det afviklede dommerseminar I Odense. Det havde været godt og meget
brugbart. Vedr. omkostningerne foreslog han, at bestyrelsen kiggede på diætstrukturen. Et mindre
beløb i dommergodtgørelse kunne måske foranledige, at flere kunne komme ud og dømme, og
samtidig aflaste de tilsagte dommere, der ofte havde meget travlt ved stævner.
Simon Darville kommentere Dommerudvalgets skriftlige beretning. Han fandt, at uddannelsen til
B-dommer var et rigtigt godt initiativ, men han manglede at se de nyuddannede ude ved stævnerne
og havde ikke oplevet at særlig mange af dem havde uddannet sig videre til A-dommere. Simon
opfordrede til at finde ud af hvordan dette kunne løses, da han ikke fandt det formålstjenestiligt at
uddanne dommere uden at forbundet fik nogen glæde af det!
Pouline var glad for kommentarerne og specielt vedr. B-dommerne. Hun var enig i, at det var
vigtigt at få dem i gang for at sikre fremtiden. Hun fortalte, at Dommerudvalget havde set problemet
og arbejdede med forskellige løsningsmodeller. Udvalgets medlemmer har udført meget opsøgende
arbejde overfor de nyuddannede B-dommere og man overvejede nu først at udlevere deres
dommerbog ved første stævne vedkommende dømte!
Hun pointerede igen, at venlighed også var en vigtigt faktor for at folk – og her de nyuddannede Bdommere - skal have lyst til at dømme.
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Dirigenten kommenterede til Simon, at den store mængde nyuddannede B-dommere bl.a. er fordi
det er en del af pensum på Sportshøjskolen og at disse nok var svære at trække ud til stævnerne.
Hun opfordrede derfor klubberne til at finde interesserede og være opsøgende overfor kurserne.
Flemming Skov (Brønderslev IF) tog ordet og fortalte, at til almindelige klub og begynderstævner
kunne B-dommere med fordel bruges. Han opfordrede til at man, når man afvikler sådanne kontakter Dommerudvalget ved Pouline Gringer.
Pouline svarede, at hun oplevede, at klubberne var gode til at henvende sig for at få kontakt til
nærmeste B-Dommere. Hun fortalte samtidigt, at dommerudvalget også gerne kommer ud til infoaftener eller lign i klubberne, for en gennemgang af regelsæt og stævneafvikling.
5.g) Beretning fra PR-udvalg.
Allan Carlsen var ked af, at der ikke er noget aktivt PR udvalg. Specielt i forbindelse med de nye
strategiske spor var det vigtigt at gøre os kendte overfor presse og lign. Han opfordrede derfor til, at
evt. interesserede i denne opgave meldt sig.
Kommentarer:
Erling Johansen problematiserede det faktum, at de store forbund har folk ansat til at udarbejde PRmaterialer og referater fra konkurrencer. Dette – parret med at journalister altid tog den nemmeste
løsning – gav dem en kæmpe fordel. Han havde på denne baggrund kontaktet DIF’s formand Niels
Nygaard og opfordret til at DIF centralt påtog sig PR-opgaven for små og mellemstore forbund.
Han håbede og troede på, at DIF nu vil tage opgaven om at får promoveret den frivillige idræt mere
seriøst.
Simon Darville mente ikke, at man som ungt menneske brugte den trykte presse specielt meget.
Han lagde derfor op til, at PR arbejdet i højere grad målrettes de sociale medier som f.eks.
Facebook og instagram. Han kunne fortælle, at DVF’s Facebook side følges af 1700 personer. Her
var det vigtigt at løftere og klubber præsenterede vægtløftning.
David Havmand var glad for idéen om en mere centralt styret indsats for mere synlighed i
medierne. Han var også glad for DVF’s facebookeside og mente, at den måske i højere grad skulle
koordineres med DVF’s administration.
Dirigenten opfordrede til, at der ved stævneafvikling blev tænkt mere i at kunne udbyde
livestreaming fra stævnet.
5.h) Beretning fra Appeludvalg.
Formand for Appeludvalget Esbern Hansen oplyste, at der ikke i det forgangne år har været nogle
sager.
Generelle kommentarer
Allan T. Hansen tog som den første ordet og kommenterede problemerne med at få DVF’s udvalg
besat med frivillige. Han opfordrede til, at man udarbejde en klar beskrivelse af opgaver og krav for
de forskellige udvalg som han huskede, at Pouline Gringer havde foreslået ved sidste års
repræsentantskabsmøde.
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Allan T. Hansen var glad for det oplæg til ny afvikling af DM Hold Finalen, men spurgte til idéen
om at lade alle løfte første løft før nogen fik andet løft. Han spurgte om ikke den længere ventetid
mellem løftene vil stille store krav til løfter og træner?
Endelig spurgte Allan til, hvad status var på Crossfitudvalget, der pt. ikke er aktivt.
Anders Bendix Nielsen kommenterede, at der til dels er beskrevet, hvilke opgaver, der ligger i de
enkelte udvalg. Han fandt, at der også kunne være problemer med en meget fast beskrivelse af
arbejdsopgaver da han mente det er godt for interesserede selv at have indflydelse på disse. Han
pointerede, at det jo netop var frivillige og ikke ansat personale, hvorfor det er vigtigt at kunne
inkorporere de kompetencer nye udvalgsmedlemmer kommer med.
Hvad angår Crossfitudvalget fastslog Anders, at det blev oprettet for nogle år siden bl.a. som et
signal til Crossfit om at DVF er forbundet for denne aktivitet. Formanden for udvalget har desværre
valgt at trække sig men Anders fandt dog ikke, at det nu var relevant at nedlægge udvalget - ”Vi
nedlægger jo heller ikke Aktivitetsudvalget selvom det ikke har været aktivt i flere år”.
Vedr. størrelsen på godtgørelse for udførte opgaver svarede Erling Johansen, at man kunne overveje
at lægge beslutningen om størrelsen ud til de enkelte udvalg. Han lovede at tage det med i de
fremtidige overvejelser.
Endelig var Erling enig med ABN om, at der ikke skulle opsættes faste bullit på opgaver for de
enkelte udvalg.
Pouline Gringer fandt altid spændende at høre andre refererer ens udsagn. Hun mente dog ikke, at
hun ved sidste års repræsentantskabsmøde havde lagt op til at beskrive konkrete opgaver men
derimod at beskrive den struktur, der er i sporten og beskrive, hvordan f.eks. et aktivitetsudvalg
indgår i denne. Hun påpegede, at der i det strategiske spor vedr. organisationsudvikling blev
arbejdet med netop udarbejdelse af organisationsplan for DVF.
David Havmand ville gerne opfordre til, at interesserede meldte sig til opgaverne i
Aktivitetsudvalget da den nye terminsliste betød færre stævnedage og dermed måske gjorde
opgaverne i udvalget mere overskuelig.
Der var ikke flere kommentarer, hvorfor dirigenten skred til afstemning om den samlede beretning
der blev enstemmigt godkendt.
Inden frokost gav Dirigenten ordet til DVF’s formand Erling Johansen for uddeling af div.
hædersbevisninger:
Inden forsamlingen gik til frokost blev følgende hædersbevisninger overrakt
DVF Æresmedlem
Det glædede Erling Johansen meget, at for kun 15. gang at kunne udnævne et æresmedlem af DVF.
Modtageren kunne desværre ikke være her, da han havde opgaver i hans hjemland Sverige, ”hvorfor
forsamlingen formentlig kunne regne ud, at der var tale om Folke Liwendahl”.
Erling begrundede udnævnelsen med Folkes enorme arbejde på at skabe struktur for stort set hele
elitearbejdet i dansk vægtløftning. Inden dette var det ofte meget forskelligt, hvordan træning
foregik rundt om i klubberne. Folke havde således som ansat landstræner fra 1986 til 1996 besøgt
stort set alle klubber og superviseret ved træning og træningsplanlægning. Folke har også været
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med til at genrejse AK Jyden til en position som en magtfaktor indenfor vægtløftningssporten i
Danmark.
AK Jydens formand Dennis Thomsen modtog under stående bifald æresmedlemsnålen på vegne af
Folke Liwendahl.
DVF’s Hæderstegn
Herefter kunne Erling overrække en hæderstegnsnål til Peter Stig Larsen fra VK Esbern Snare.
Peter er træner og formand i en lille klub, der påtager sig opgaver langt ud over, hvad klubbens
størrelser tilsiger. Erling roste således Peter for at have stået som arrangør af adskillige af de senere
års meget store B-mesterskaber med over 100 deltagere!
Peter modtog nålen under stående bifald.
Årets Træner 2016
Anders Bendix Nielsen udelte herefter prisen som årets træner til Maciej Makinia, der desværre
ikke var til stede. Anders lovede, at han vil få overrakt pokalen ved DM Hold i Aalborg.
Årets Juniorløfter 2016
Ligeledes må Anders også vente med, at overrække pokalen til Årets junior til DM Hold. Pokalen
skal tildeles Magnus Brandt (AK Atlas), der har stået for den bedste præstation på juniorsiden i
2016.
Årets ungdomsløfter 2016
For årets ungdom kunne Anders endnu engang overrække pokalen til Omed Alam, der igen havde
vist sig som det stærkeste ungdomskort DVF har. Anders roste specielt Omed’s præstation til EM
for U17 som Anders fandt ”var ud over det sædvanlige!”. Anders forventede dog at se en endnu
bedre præstation til VM Junior i Japan.
Knud Jensens Mindestatuette 2017
Erling Johansen afleverede først en miniature-mindestatuette til sidste års modtager af Knud
Jensens Mindestatuette Peter Petersen (HGVS).
Herefter påpegede Erling, at mindestatuetten ikke nødvendigvis blev uddelt hvert år. Men i år havde
bestyrelsen spottet en modtager som havde gjort sig fortjent via et stort stykke arbejde i den danske
vægtløftningsverden igennem flere år. Det gjorde så heller ikke noget, at der var tale om den mest
vindende danske løfter på internationalt plan nogensinde. Erling kunne til de – der ikke allerede
havde gættet det – oplyse at prisen i år tilfaldt Marga Jørgensen (Ringsted Vægtløftning)! Desværre
var Marga til VM Masters i New Zeeland og var således ikke til stede. Marga vil få overrakt den
ved en senere lejlighed.
6. Forelæggelse regnskab for det forløbne år og gennemgang af budget for det kommende år.
Rene Larsen ville ikke i detaljer gennemgå det udsendte regnskab i men svarede gerne på
spørgsmål. Han fastslog dog, at resultatet havde været en smule mere positivt en budgetteret. Det
underskud, der trods alt var resultatet, skyldtes primært de ekstra omkostninger til internationale
opgaver for både løftere og dommere.
Rene forelagde også, at den eksterne revisor Ernest & Young ingen bemærkninger havde mens, at
DVF’s interne revisorer havde haft 2 bemærkninger, der begge fremgik af det udsendte materiale!
Kommentarer:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt af repræsentantskabet.
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Budget
Herefter gennemgik Rene budgettet for 2017. Der er budgetteret med et underskud på ca. 70.000,som primært skyldes en større satsning på - og opgaver for eliten.
Kommentarer:
David Havmand spurgte til, hvorfor man ikke har taget højde for det underskud der havde været i
Eliteudvalgets regnskaber de sidste år. Han fandt derfor også, at de 170.000,- kr. der i 2017 var sat
af til Eliteudvalget, var for lavt budgetteret.
Anders Bendix Nielsen svarede, at det er meget svært at budgettere med udgifterne til internationalt
deltagelse, da der både skulle forudses, hvor mange der kvalificerede sig, ligesom omkostninger til
transport og ophold ikke altid lod sig forudsige!
Erling Johansen kunne dog glæde sig over en ekstrabevilling på kr. 15.000,- fra DIF som
kompensation for de fejl der var foretaget ved sidste års medlemsregistrering. En kompensation der
ikke var med i budgettet for 2017.
7. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag
8. Valg af:
8.a) Næstformand for 2 år (Lene Larsen er villig til valg).
Der var ingen modkandidat og Lene Larsen blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Kasserer for 2 år (Jeppe Nørgaard er villig til valg)
Der var ingen modkandidat og Jeppe Nørgaard – der ikke var til stede - blev enstemmigt valgt
under klapsalver
Breddeudvalgsformand for 2 år (Allan Carlsen er villig til genvalg)
Der var ingen modkandidat og Allan Carlsen blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Formand Crossfitt (Vakant)
Ingen forslag. Dirigenten betragter udmeldingen som en bemyndigelse til DVF’s bestyrelse på at
arbejde videre med at finde formand og inddrage vedkommende i bestyrelsen.
Formand for Akt.udv. (Vakant)
Ingen forslag. Dirigenten betragter udmeldingen som en bemyndigelse til DVF’s bestyrelse på at
arbejde videre med at finde formand og inddrage vedkommende i bestyrelsen.
Appeludvalgsformand for 3 år (Esbern Hansen er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Esbern Hansen blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Suppleant til Appeludvalg (Pouline Gringer er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og Pouline Gringer blev enstemmigt valgt under klapsalver.
Intern revisor for 2 år (John Mørch er villig til genvalg).
Der var ingen modkandidat og John Mørch blev enstemmigt valgt under klapsalver.
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Ekstern revisor (Bestyrelsen foreslår DIF´s anbefaling).
Der var ikke forslag fra repræsentanternes side, hvorfor DIF’s anbefaling; Ernest & Young blev
valgt.
Dirigenten fastslog herefter, at nu var den formelle del af mødet tilendebragt og man var nået til
punktet eventuelt, hvor alt kan siges men intet besluttes.
9 Eventuelt.
Simon Darville ville meget gerne påtage sig noget arbejde for DVF, men mente ikke, at han ville
være den rette til at varetage formandsopgaven i Crossfitudvalget. Han ville i stedet tilbyde sin
hjælp i forhold til det fremtidige PR-arbejde. Specielt så han en mulighed for en bedre koordinering
af forbundets Facebook og hjemmeside. Dette vil han meget gerne tage fat i.
David Havmand fortalte, at han havde haft en lang snak med DVF’s dommerudvalgsformand
Pouline Gringer vedr. afviklingen af DM Senior. Han fandt, at det havde været et meget flot stævne
men han mente ikke, at det kunne være rigtigt at dommerne skulle bruge flag i stedet for elektronisk
dommermarkør.
Han problematiserede endvidere, at der var så få klubber, der afviklede stævner. Han opfordrede til
at klubber lokalt hjalp hinanden og nævnte specifikt AK Thor som i hovedstadsområdet f.eks.
kunne få hjælp af IK 99 og AK Viking såfremt man påtog sig stævneafvikling.
Som en sidste ting fastslog David, at CWC ikke et elitestævne. Det er derimod et ”hyldeststævne”
til vægtløftning og man er fra arrangørside meget interesseret i, at få flere unge med. Det skal ikke
forstås som et internationalt stævne men et promoveringsstævne.
Endelig opfordrede David bestyrelsen til at se på trikotreglen? Det er meget svært – og dyrt - at få
trikoter til de helt små børneklasser. Han fandt således, at der burde dispenseres for reglen i de små
ungdomsvægtklasser.
Erling Johansen fremlagde ide om køb af helseinstitut i Hvalsø på Sjælland, inspireret af
idrætsforsker Kasper Lund Kirkegaard, der mente at DVF burde have være dem, der havde
organiseret alle fitnessinstitutter i Danmark under sig. Der er pt. et fuldt udstyret fitnessinstitut til
salg i Hvalsø og hans ide var kort fortalt, at erhverve dette og oprette forening i lokalerne.
Foreningens overskud skulle så tilgå DVF og den skulle samtidig fungere som lokalitet for flere af
DVF’s aktiviteter som f.eks. lejre, kurser mv. Da der var tale om et tilbud på linje med
kommercielle fitnessudbydere ville det være nødvendigt med ansat personale for at drifte stedet.
Han spurgte repræsentantskabet om det kunne være en ide for den nye formand at arbejde vider
med.
Erling fandt, at DVF har været fedtet over for de ansatte. Han glædede sig over at forretningsfører
Henrik Schou Madsen har fået hævet sin gage ved at blive tilknyttet Taekwondo-forbundet som
faglig leder men beklagede, at det ikke har været muligt at finde ekstra penge til Frank.
Simon Darville tog igen ordet og roste VL-Stat som han fandt fantastisk. Han opfordrede dog til at
man koordinere rekorder bedre, da der havde været nogle uklarheder på området.
Han viste, at mange kiggede med på VL-Stat og mente, at man burde være påpasselige med at rette
resultatlister til, så enkelte løfteres resultater talte som kvalificerende til DM Hold Finalen i de
rigtige klubber, og nævnte som eksempel Sportshøjskolen som en forening, hvor løfter der ikke
ifølge stævnevedtægterne kunne deltage stod opført med et kvalificerende resultat.
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Anders Bendix Nielsen svarede, at Sportshøjskolen som arrangør af DM Hold Finalen er fast
deltager. Han nedgjorde ikke eksemplet men han mente dog det var tænkt, og han ville gerne være
med til at udvikle statistiksiderne når han får mere tid.
Anders opfordrede løftere til at tænke kreativt i forhold til, at skaffe sponsorer eller anden indtægt
til deres internationale deltagelse. Han nævnte Omed Alam, der er foregået med et godt eksempel
med et opslag om crowdfunding. Han opfordrede alle til at gå på www.sponsorme.com og søge
efter Omed. Der ligger også et link på DVF’s Facebook.
Christian Forslund svarede Simon, at for halvandet år siden blev VL-Stat siden officiel i DVF regi
således at rekorder og resultater nu er officielle.
Han opfordrede til at klubberne hurtigt – og helst dagen efter et stævne – fik afleveret resultater for
en hurtig registrering i systemet
Allan Carlsen havde også stor ros til overs for VL-Stat som Allan selv bruger meget. Vedr.
rekorderne så havde problemet været, at de nye vægtklasser havde betydet, at bestyrelsen først
skulle have opsat krav til officielle rekorder. Derfor fremgår de bedste resultater i visse vægtklasser
som uofficielle rekorder. Det skal nok løse sig når kravene med tiden opnås.
Allan opfordrede klubberne til at være omhyggelige ved tilmeldinger til stævnerne. Han påpegede
at det kunne skabe problemer når løftere meldes til med forkert navn og/eller fødselsdato.
Simon Darville roste DVF’s udviklingskonsulent Frank Petersen for hans indsats. Han mente, at
Frank ved sidste repræsentantskabsmøde havde måtte stå for skud, og han havde også selv
problematiseret, at Frank skabte nye klubber samtidig med, at AK Atlas sugede mange nye talenter
til sig. Han var dog nået frem til, at det jo nok skyldes, at disse manglede opbakning i deres egne
klubber, hvorfor det var et rigtigt karriereskridt at skifte klub.
Simon havde forstået at Franks opgave de sidste mange år, var at skabe nye klubber. Dette mente
han nu var fuldført og han mente derfor at opgaven for udviklingskonsulenten fremover bør være at
hjælpe de eksisterende klubber med at rekruttere, fastholde og afvikle stævner. Altså bør opgaven
mere være at gøre de eksisterende løfter større og mere robuste. Han nævnte VK Kono som et
eksempel på klub, der har vækstet kraftigt med rent vægtløftningstilbud og tre faste trænere
tilknyttet. Simon fandt således, at Frank Petersen skal tilbage til kerneopgaven - ud og være
konsulent på, hvordan der sættes gang i disse tiltag.
Frank Petersen svarede at hans arbejdsopgaver var rigtig mange forskellige – ikke kun at skaffe nye
klubber. Han fandt, at det havde været rigtigt at satse på en stor bredde med flere foreninger for at
opbygge en stor andel licensløftere, og han mente også satsningen på nye klubber gennem Crossfit
har været vigtig. Det var dog en langsigtet proces, og Frank fandt, at Aarhus AK er et godt eks. på
at ting tager tid! Men klubbens udvikling de sidste par år viste, at det var lykkedes med et
samarbejde med Crossfit og Aarhus AK.
David Havmand roste Frank for hans indsats, som han fandt gjorde et godt og stort stykke arbejde
for vægtløftningen i Danmark. David har forstået, at den manglende frivillige ressource har
medført, at flere af de opgaver, som rettelig bør ligge i udvalg, er gået til Frank og DVF’s
forretningsfører. David opfordrede til, at klubberne fandt de folk, der skal stå ude i klubben for at
modtage nye løftere og specielt børn og unge. Han fastslog, at det er meget vigtigt med trænere som
kan se og udvikle de potentialer hos nye løfter og samtidig prøve at fastholde de gamle løftere - der
måske heller ikke udviser det store talent - som frivillig ressource.
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David var meget tilfreds med, at på VL-Stat kunne konstatere, at der faktisk er sket en stigning af
unge løftere.
Mads Held (VK Kono) kommenterede den positive udvikling i VK Kono og dermed for
vægtløftningen på Fyn. Mads gentog, at det var vigtigt at finde folk, der positivt gik ind i arbejdet
med engagement og høj arbejdsmoral. Han pointerede at det heller ikke skadede med godt humør til
træningerne. Han glæder sig til at VK Kono’s atleter snart vil være at finde til DVF stævner!
Der var ikke flere på talerlisten, hvorfor Dirigenten takkede forsamlingen for et møde gennemført i
god stemning. Hun sluttede af med endnu engang at opfordre til, at man ude i klubberne kiggede
rundt for at finde folk, der har lyst og tid til at påtage sig frivilligt arbejde for DVF.
Herefter overlod hun ordet til Erling Johansen for at lukke mødet.
Erling ville dog ført sige, at det var hans opgave, at svare på spørgsmål og kommentarer til DVF’s
Udviklingskonsulens arbejde. Han roste Frank Petersen for at have opfyldt det arbejde Erling i sin
tid havde pålagt ham ved ansættelsen. Frank fortjener bl.a. stor ros for alle de ting han gør, for at få
afviklet stævner. Erling havde en historie, der måske bedst profilerede Franks indsats. En mor
ringer til Erling med beklagelse over, at hendes dreng ikke bakkes op af sin klub. Erling ringer til
Frank, der tog sig af drengen og nu har skabt årets juniorløfter!
Til sidst følte Erling også, at bestyrelsen trænger også til noget verbal ros. Han ville gerne have haft
lidt ros for indsatsen for at skaffe DIF-medaljer til Kvinderne.
Inden Erling overlod ordet til det ældste tilstedeværende æresmedlem uddelte han Vingave til Tina
Beiter for et flot gennemført møde samt til Rene Larsen som tak for hans indsats som kasserer i
DVF. Herefter lukkede æresmedlem Flemming Skov mødet på vanlig festlig vis med et trefoldigt
leve for DVF.
Tina Beiter
Dirigent

Henrik Schou Madsen
Referent
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