Formandens beretning 2020
2019 har været et år med fortsat fremgang. 3 nye klubber, flere medlemmer og stort aktivitet i alle
klubber. Ved alle stævner er antallet af deltagere stort, både ved mesterskaber og
klubarrangementer. Vi har ved alle danske mesterskaber haft lige mange deltagere af piger og
drenge, kvinder og mænd. Det er en glædelig udvikling og vi ikke skal mange år tilbage, hvor ingen
havde troet denne udvikling ville være muligt.
Med den fremgang i medlemsantal i klubberne er der her blevet travlhed for både klubtrænere,
ledere og bestyrelser. Mange klubber har fået bedre økonomi bl.a. pga. klubfester, og samlende
arrangementer gøre at alle føler sig set og værdsat. Det er en fornøjelse at så mange har fået øjnene
op for de positive personlige og fysiske udviklingsmuligheder vor sport giver mulighed for. Det
lykkedes for vores bedste løftere at komme tæt på drømmen om at blive olympisk! Der er blevet
trænet hårdt og satset mange penge, og selv Team Danmark og DIF har fået forståelse for vor sport.
Ved DIF festen i Herning fik vi vist vor sport i 5 sek.. Ikke meget men mere end de foregående 10
år.
Det ser nu ud til, at forståelsen og nødvendigheden af en stærk indsats mod doping og for en lige og
retfærdig konkurrence fået vind i sejlene, ikke bare her til lands men også internationalt. Vi er
stadig ikke helt på plads og jeg er bange for, at det stadig kommer til at tage lang tid for at nå målet
om en ren og fair sport.
Den øgede aktivitet i klubberne har gjort det til en stor fornøjelse at være træner og leder. Det er
dejligt at være en del af noget der hele tiden bliver bedre og bedre, jeg håber dog også, at der vil
være nogen der vil hjælpe til i DVF’s bestyrelse, for det er jo her grundlaget for fremtidens
beslutninger tages og vi skal jo gerne kunne fortsætte den gode udvikling
Vor dommere er meget værdsatte og velansete ved internationale stævner, og jeg tror vi har været
repræsenteret ved alle VM og EM i 2019.
Det ser nu ud til, at vi i det nye år får træneruddannelsen på skinner med Sportshøjskolen i Aalborg,
DIF og DVF.
Samarbejdet med Eleiko har ikke været optimalt, så vi må være mere skarpe angående aftalen for
2020.
Jeg kan ikke i min beretning undlade at takke både Allan Carlsen og Anders Bendix for et stort
arbejde i 2019 og OL året. Det har været et meget travlt år. Også Henrik Madsen som, selv om han
har været syg, hele tiden var klar til at hjælpe når helbredet tillod det.
Sidst men ikke mindst så er der Frank Petersen. Han har konstant nye ideer og tiltag der skal prøves
af, så ingen får lov til at slappe af i bestyrelsen. Jeg er sikker på, at vi nu er oppe på det højeste antal
klubber nogensinde. Ved ansættelsen af Frank for 10 år siden var min opgave til ham:
1: Du skal få Jylland aktiv igen.
2: Du skal skaffe flere klubber og derigennem betale Din egen løn.
3: Du skal holde mig orienteret om hvad der sker.

Disse opgaver er løst, og en del stævner ville ikke kunne gennemføres uden Franks støtte, specielt i
de nye klubber, som vil prøve at afvikle stævner for første gang.
Ved alle mesterskaber og de fleste andre arrangementer er Allan Carlsen nærmest en del af
inventaret. Han er manden med overblik og erfaring, så alle problemer løses på bedste vis; altid med
den sportslig bedste løsning.

Erling Johansen
DVF Formand

Eliteudvalgsberetning 2019
Det er en mærkelig tid at skrive beretning i. Jeg taler naturligvis om den igangværende coronakrise,
der har ramt alle dele af vores samfund, og lagt sportsverdenen ned. I skrivende stund vides det
endnu ikke, hvordan vi overhovedet kan afvikle Rep-møde.
Ikke desto mindre vil jeg prøve at ridse nogle hovedtræk op for det forgange år. Jeg har opdateret
den graf over det sportslige niveau for vores top-løftere på hhv. kvinde- og herre siden, som jeg
introducerede i min seneste beretning.
Begge grafer må siges at være tilfredsstillende. Kvinderne fortsætter deres meget stærke fremgang,
og med så mange unge talenter på vej er det min klare forventning, at tendensen fortsætter. Det er
ganske enkelt en helt vild udvikling, og fortæller en historie om, at der findes mange rigtig gode
træningsmiljøer rundt omkring i DK. Stærkt, piger!!
Og så selvfølgelig at vores sport har en stærk tiltrækningskraft for kvindelige atleter.

Herrernes graf er også ganske fin. Niveauet med et snit pænt over 350 point bliver fastholdt, hvilket
må siges at være rigtig stærkt.
Min forventning til de kommende år er dog anderledes end for kvinderne. Hvis man dykker ned i de
enkelte atleter på listen, vil det være tydeligt at en noget større andel end tilfældet er for kvinderne
befinder sig på toppen af deres karriere, og ikke har samme udviklingspotentiale som vi ser på
kvindesiden.

Og vi må også erkende at antallet af nye unge talenter ikke er det samme. Ganske vist vil løftere
som Omed Alam og Esben Helmø forhåbentligt kunne udvikle sig rigtig meget, og der er andre
herreløftere, der ud fra en aldersmæssig betragtning også kan rykke sig en del. Det ændrer dog ikke
ved, at vi nok må imødese et fald på herresiden i de kommende år i takt med at nogle af de
allerbedste ganske enkelt stopper karrieren.
Udfordringen bliver naturligvis at få tiltrukket nye talenter.
En del af den opgave ser jeg meget gerne at nye kræfter tager fat på. Jeg er igen så småt begyndt at
se mig om efter en afløser som Eliteudvalgsformand. Det bliver nok ikke lige med det samme, men
der skal altså nyt blod og nye ideer ind i elitearbejdet (og forbundsarbejdet i det hele taget).
Vi må se hvad det ender med.
Stor ros til det kæmpe arbejde, der foregår ude i klubberne! Fortsæt endeligt med det, og så se om
ikke der nogle friske kræfter, der gerne vil ind og tage en tørn med at få udviklingen til at fortsætte.

Med sportslige hilsner
Anders Bendix Nielsen
Eliteudvalgsformand
DVF

Beretning for Breddeudvalget 2019/20
Vi er nu gået ind i anden halvdel af den 4-årige aftale vi har med DIF vedr. tilskud for de strategiske
spor der er aftalt vi skal gennemføre / igangsætte. Der bliver afholdt halvårlige statusmøder for at se
hvordan det går med proces- og resultatmålene. På nogle områder får vi betegnelsen grøn fordi vi
opfylder vore mål indenfor det kalenderår hvor målene er beskrevet. Andre ting har vi været lidt
længe om at komme i gang med og derfor bliver de markeret med rødt. Og så er der områder vi har
fået sat delvis i gang. De får farven gul. Alle bedømmelser fra Specialforbundene er blevet forelagt
DIF’s bestyrelse. De vil så kommentere hvad der skal gøres for at vi kan opretholde vort tilskud,
ikke i denne periode, men for den kommende 4-årige periode 2022-2025.
Et af de punkter vi stadig kæmper med er at få tilstrækkeligt med frivillige til at gøre et stykke
arbejde for vægtløftningssporten, specielt på de centrale poster i DVF’s bestyrelse og udvalg. Vi
mangler en næstformand og en formand for crossfitudvalget. Vi har her en rød bedømmelse på at
skaffe nye medlemmer til DVF’s bestyrelse. Ligeledes mangler vi en organisationsplan, herunder en
mere detaljeret beskrivelse af posterne i bestyrelse og udvalg.
Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på vakant pladser, men vi har svært ved at se hvordan vi
bedst griber det an. DIF har lagt op til et seminar med bestyrelsen for at vi sammen kan lægge
planer for hvad der kan gøres. Der er dog her på det sidste kommet et forslag om at vi skal samle et
antal klubfolk, som sammen med bestyrelsen kan drøfte fremtid og de tiltag der skal til for at
fremme vægtløftningssporten.
Vi har også behov for en PR-udvalgsformand, der kan være med til at profilere vægtløftningen. I
dag er det undertegnede og Simon Darville, som gør hvad vi kan for at gøre DVF synlig på de
sociale medier.
Klubbesøg. Vi har også sat som mål at skulle besøge 15 klubber pr. år for at få en dialog om vore
strategiske mål og klubsamarbejder. Desværre har Henriks sygdom og min situation vanskeliggjort
dette. Vi nåede at holde møder med 13 klubber over 2 år, som jo er langt fra målet. Men de møder
vi har afholdt var været en succes. Det er altid godt at mødes face to face og drøfte mangler og
muligheder.
Tiltrækning af nye målgrupper blev sat i gang af daværende næstformand Lene Larsen. Hun
formåede at danne en arbejdsgruppe, som nåede at afholde et par møder for at planlægge hvorledes
opgaven skulle gribes an. Lene måtte desværre trække sig fra næstformandsposten sidste år og
arbejdet ligger stille. DIF så gerne at vi fik kontakt til Fitnessverden, mens vi jo har god kontakt til
Crossfitverden.
DIF’s ønske om at DVF har et formaliseret samarbejde med Dansk Styrkeløft Forbund (DSF)
har vi måtte erkende ikke er lige til. Forskellene er rimeligt store derfor vil vi nedprioritere dette
område, selv om det vi havde gang i, også er noget DVF profilerer sig af. Hvad DIF siger til dette,
må vi så se.
Ønsket om at samle vore klubtrænere er desværre stadig ikke blevet til noget. Dette skyldes
primært at vi er for få til at planlægge et sådant seminar. Jeg omtalte også i min forrige beretning

formålet med seminaret og jeg håber inderligt at det bliver til noget. Også her er jeg ikke i tvivl om
at det giver engagement at mødes og tale om de forskellige områder trænerne tager sig af.
Skoleprojekter har vist sig at have den udfordring vi skal være ude i rigtig god tid, da skolerne
planlægger for hele skoleåret tidligt i løbet af foråret. Flere af vore klubber har haft skoleklasser i
deres træningslokaler, men det kræver at klubberne har nogle frivillige, der har fri om dagen. Frank
har haft mulighed for at have skoleklasser inde i træningslokalet. En tanke om at kåre Danmarks
stærkeste 6. klasse har vi indtil videre måtte opgive.
Vi har tidligere haft projekter på julemærkehjemmene i Skælskør og Kollund. Efter en længere
pause har Frank Petersen taget initiativ til at få elever fra Skælskør ind i træningslokalerne og
Nanna Vigild har været instruktør. Foreløbig er det blevet til 3 besøg her i foråret. Jeg vil opfordre
klubberne i Sønderjylland til at gøre det samme med Kollund.
Flere trænere er et område alle vore spor har med. Det er nok det mest vigtige for at få den
udvikling vi så brændende ønsker. Det er så tydeligt at i de klubber, der har aktive trænere, der sker
der noget. Området er omtalt i Uddannelsesudvalget beretning. Jeg vil opfordre de personer, som
har gennemgået vor trænerkursus Trin 1, til at hjælpe i deres klub.
Det primære mål i breddeudvalgets spor har været at få flere deltagere ved ungdoms- og juniormesterskaberne. Ved DM Ungdom i februar havde vi 44 deltagere, det samme antal sidste år, så vi
er over de 40, som var målet fra starten. Men jeg håber da stadig at vi kan nå over 50 deltagere, så
vi på den måde kan se en udvikling. Desuden skal vi have flere klubber med. AK Viking og
Bagsværd VK er pt. i front. Det glædelige er at nogle af vore crossfitklubber nu også stiller med
unge løftere.
Masters-vægtløftningen har virkelig fået et opsving og ved DM i februar stillede 68 deltagere,
endda med 7 afbud. Det tyder på at vi kan fastholde de ældre vægtløftere, og endda få nogle af de
løftere, der var aktive som seniorer, til at vende tilbage og deltage, herligt. Derfor er der kommet
forslag om at afholde fælles træningssamlinger for mastersløfterne og foreløbig har vor nye klub i
Valby, Alfa Omega, stillet sig til rådighed med Tim Kring i spidsen. Men jeg tænker at det sagtens
kan foregå andre steder i landet. Her ville det være rart at nogen bød ind.
Ålholmlejren har vi desværre måtte aflyse i år, grundet coronavirus, selv om 31 havde tilmeldt sig.
Der er kommet nye folk på selve arrangementet. Lasse Andersen fra Viking og Simon Darville har
planlagt indholdet og er med til at skaffe instruktører. Simon har denne gang fået fremstillet nogle
flotte plakater og brochurer, som er blevet uddelt til de unge vægtløftere og deres forældre. Det
skulle gerne være med til at tiltrække flere end de 22 vi har haft de sidste år. Desuden er der indkøbt
T-shirts til deltagerne. Det samme gør vi til instruktørerne, som vi gerne vil have til at være med
alle dagene i Kristi Himmelfartsferien (det bliver så til næste år). Hvis vi bliver de 50 deltagere vi
satser på, har vi brug for flere instruktører. Så meld jer, hvis I vil være med til at gøre lejret til en
succes.
Træningssamlinger er stadig aktuelt, uanset om det er på lands- eller klubplan. Jeg vil stadig
opfordre vore klubber til at tage initiativ til dette, så vil Frank Petersen tage sig af de større
samlinger. Der er i løbet af sæsonen afholdt 4 samlinger i AK. Atlas.

Medlemsregistreringen for 2019 viste at vi har fået 3 nye klubber og der er flere på vej. Vi er nu
registreret for 61 klubber, hvoraf de 40 er aktive i vore mesterskaber og 11.502 medlemmer i alt.
2019 viste også at antallet af licencer (altså løftere, der har deltaget i vore mesterskaber) er steget.
Tallet er 470 mod 432 i 2018 og 394 i 2017. Antallet af kvindelige licensløftere var i 2019 213, i
2018 191 og i 2017 152, altså her en pæn fremgang, hvilket var et af vore primære mål for år
tilbage. Selv om det måske ikke hører til breddeudvalget, så kan jeg ikke lade være med at nævne at
29 kvinder i 2019 var over 200 Sinclairpoint og 28 mænd var over 300 Sinclairpoint.
Vor udviklingskonsulent Frank Petersen skal have stor ros for at være så aktiv, både i form af at
få etableret nye klubber, men også at holde kog i mange af de eksisterende klubber ved at afholde
træningssamlinger, hvor han lærer de nye vægtløftere noget om løfteteknik og træningsplanering. I
virkeligheden kunne vi godt bruge en udviklingskonsulent mere, da Frank desværre ikke kan nå alle
opgaver. For at nævne nogle af de ting Frank har gjort i løbet af sæsonen, så er det i forhold til vore
strategiske spor at varetage talentudviklingen i form af U15, U17 og U23 samlinger. Det er
frivægtstræning for lærer, kontakt til lokalpressen, rådgivning til klubbestyrelser, ansøgning om
lokaletilskud, hjælp til klubber, der har haft problemer med udlejer, arrangement af dommerkorser,
hjælp med kørsel af udstyr samt opsætning til diverse stævner, støjdæmpning og gulvkonstruktion i
nye klubber, samlinger med børn og forældre fra nye klubber. Hvis nogle af vore gamle klubber
føler sig svigtet, vil jeg opfordre til at kontakte Frank.
Stævnestyring med det canadiske system OWLCMS har nu gennem flere år været en succes. Vi
har dog stadig mangel på frivillige, der vil hjælpe ved DVF’s mesterskaber. Vi bruger til stadighed
de samme personer, så hermed en opfordring til at melde sig. System bliver hen ad vejen opdateret
og det sidste nye er at systemet hentes i skyen, hvilket gør at der ikke ændres ved opsætningen, som
det er sket nogle gange. En ting er at betjene systemet, en anden ting er at have generel viden om
IT. Der kan på stævnestedet være brug for at finde frem til ting og sager. Det kan godt være svært
hvis man ikke ved hvor man skal søge. Derfor er det en fordel at have folk til stede, der ved noget
om hvordan IT fungerer.
Sekretariatet har nu gennem mere end 1½ år været udfordret af Henriks sygemelding og nedsatte
tid efter raskmeldingen. Der har jeg været behjælpelig, dels under sygdommen og efterfølgende
nogle af de opgaver Henrik før klarede. I forbindelse med at opfylde nogle af de strategiske spor har
vi lavet en aftale med Simon Darville om at gøre noget ved enkelte områder. Det har han virkelig
gjort. Vi er meget taknemmelige for Simons engagement.
Synliggørelse. DVF bruger vor hjemmeside samt Facebook til at informere om kommende og
afviklede mesterskaber. Her kommer DVF ud til over 2200 når det er bedst. Vore bedste løftere
bruger også Instagram indbyrdes og her har de i tusindvis af følgere. Af of til ser vi også artikler i
ugeblade og aviser portrætter af nogle af vore vægtløftere.
Jeg vil igen i år gerne takke alle jer frivillige rundt omkring i vore klubber, der gennem året har
brugt tid på at fremme vægtløftningens i Danmark. Selv om det ikke er mit område, vil jeg også
sende en tak til jer, der har været med til at få vore mesterskaber til at køre. Også en stor tak til de
aktive dommere.
Jeg vil også igen i år takke vor udviklingskonsulent Frank Petersen for det arbejde han gør for
vægtløftningssporten i Danmark.

Jeg vil her til slut meddele at denne valgperiode er den sidste for mit vedkommende. Jeg har siddet i
DVF’s bestyrelse siden 27. november 1989, dvs. næsten 31½ år når jeg næste gang er på valg. Jeg
synes det er på tide at der kommer nye kræfter til i DVF’s bestyrelse. Det betyder ikke at jeg
fuldstændig stopper med at hjælpe. Der er jo rigtig mange opgaver udenfor bestyrelsesarbejdet.
Allan Carlsen

Aktivitetsudvalget 2019:
Stævne:
Når jeg ser tilbage på de stævner der er afholdt i 2019, så fordeler de sig på 7 danske mesterskaber,
5 Vest og 5 Øst regionsmesterskaber. Desuden 6 klubmesterskaber i Vest og 7 i Øst.
Der er glædeligt at se der stadig er en general stigning i deltager antallet ved de enkelte stævner i
forhold til sidste år. Antallet er så højt, så det nu ikke er mange stævner der må sammenlægges for
at fylde en stævnedag ud. Faktisk har vi oplevet der har været så mange deltager, at det har været
nødvendigt at flytte start tidspunktet; løfte over 2 dage eller på 2 platforme. Dette afgøres i samråd
med arrangøren. Og en af årsagerne til at tilmeldingsfristen nu er 3 uger før stævnedagen mod
tidligere blot 2 uger, så det er muligt at planlægge det hele til tiden.
Og Allan Carlsen udsteder stadig en del danske rekord diplomer.
Det er Aktivitetsudvalget hensigt at fordele DVF’s stævner jævnt hen over året hvor Danske
mesterskaber afholdes i foråret/sommer og Regionsmesterskaberne i efteråret. Det er allerede en
kendsgerning at dette må ændres for 2020, på grund af Corona situationen. Men 2021 vil
forhåbentlig være efter samme plan som 2019.
Stævnestyringssystemet:
Allan Carlsen har i 2019 fået nok interesserede til at kunne afholde flere stævnestyringskurser, både
i Vest og i Øst. Jeg håber på, der er flere klubber, der nu skulle have lyst til at anvende det ved de
danske stævner, og byde ind på stævner i aktivitetskalenderne. Det gør det også nemmere at
formidle resultaterne til VL-Stat.
I DVF arbejdes, der på at indfører en opdateret version af det canadiske system, der skulle være
nemmere at anvende. Den nye version er blevet testet ved CWC og de sidste småfejl rettes til inden
DVF tager det i brug - forhåbentligt her i løbet af 2020. Så må vi se om den nye version kræver ny
træning. Men ellers er det træning og mere træning i at opsætte og gøre sig fortroligt med systemet.
Fysisk opsætning og nedtagning af stævnestyringssystemet varetages hovedsagelig af Allan
Carlssen. Jeg ser gerne flere melder sig aktive til at kunne varetage denne opgave.
VL-Stat:
Christian Forslund opdatere forsat resultater lavet ved danske stævner i VL-Stat databasen, dog kun
de resultater, der er anerkendt efter de gældende stævnebestemmelse.
Igen i år skal lyde en stor TAK til Allan Carlsen for altid at være der og få tingene til at kører når
det brænder på. Og tak til Frank Petersen for at flytte materialer og være løsningsorienteret så de
danske stævner kan afholdes under gode forhold.
Dorthe

Beretning for uddannelsesudvalget 2019/20

I uddannelsesudvalget har jeg arbejdet med at få gennemført nogle trænerkurser. Et område der har
ligget stille i flere år, men så lykkedes det at få afholdt et kursus Trin 1 i maj og november 2019
med i alt 16 deltagere. Underviser Michael Buth fra Atlas. Så må vi håbe at nogle af disse
nyuddannede har lyst til at hjælpe rundt omkring i de klubber de kommer fra. Vi har fra slutningen
af 2019 fået Simon Darville til at tage sig af forskellige opgaver, som ifølge de strategiske spor
halter. Her er uddannelse et af de punkter. Simon har haft kontakt til Aalborg Sportshøjskole og her
lagt en rigtig god plan for, hvordan vi får uddannet flere og ikke mindst højnet det faglige niveau.
Planen er en tretrins raket, hvor vi starter med et 8 timers kursus i klubberne, hvor der undervises i
de grundlæggende elementer, herefter 13 timers E-learning, 9 timers DIF undervisning samt 25
timers DVF undervisning, dels online, dels på Aalborg Sportshøjskole. 3. step er 60,5 + 25 timer
dels online, dels på Aalborg Sportshøjskole.
Frivillige, der kunne hjælpe med Stævnestyring ved vor mesterskaber har haltet og da et af de
strategiske spor netop var at få flere til at hjælpe, har jeg gennem sæsonen afholdt 3 kurser med i alt
33 deltagere. Det er tanken at afholde flere kurser, men fremover bliver det i den nye version af
OWLCMS. Desværre er det kun undertegnede, der tager rundt i landet og underviser og jeg er
temmelig presset pt. på hjemmefronten.
Da Uddannelsesudvalget er et udvalg under DVF’s bestyrelse har jeg siden 1990 varetaget det
område, men når jeg træder ud af DVF’s bestyrelse, skal der også nye kræfter til her. Heldigvis har
Simon Darville allerede nu taget en del over, men der er ud over at aftale uddannelsesforløb, også
en del administrative opgaver i forbindelse med selve kurserne.
Om ny uddannelse på SPH
En god træneruddannelse er et af grundfundamenterne for et godt vægtløftningsmiljø. Her er ikke
kun tanke på elite, men også om god og fornuftig træning sammensættes til ungdom og masters.
Dansk Vægtløftnings Forbund er et lille forbund med en begrænset arbejdskapacitet. Derfor er det
efter min bedste overbevisning ikke muligt at forbundet kan løfte niveauet alene. Vi har her brug for
en stærk samarbejdspartner, og det er her Sportshøjskolen kommer ind i billedet, med deres store
erfaring og kompetencer.
Der skal nok komme flere detaljer, men vi arbejder lige nu ud fra en målsætning om at kunne
tilbyde en god vægtløftningsuddannelse, der samtidig er anerkendt i DIF regi. Er man interesseret i
direkte information om den nye uddannelse, er man velkommen til at skrive til
simondarville@gmail.com.

Allan Carlsen

Beretning Dommerudvalget 2019/20
Udlandet
Igen i 2019 har danske dommere været i udlandet og dømme, desværre blev starten af 2020 som
bekendt præget fuldstændigt af Corona-pandemien, så de planlagte internationale stævner blev
aflyst. Det var ellers lykkedes at få udvalgt Dorthe Lauridsen til Junior VM, der skulle være hendes
første IWF stævne, men da det var planlagt til at ligge 14.-21. marts 2020, blev det aflyst. Og hele 3
danske dommere – udover formand for EWF’s tekniske komite Tina Beiter, var udtaget til EM
Senior i Moskva: Dorthe Lauridsen, Finn Jensen og Jabbar Yazdani. Men også EM senior blev
aflyst til forventet afholdes senere i 2020.
Det lykkedes dog i 2019 at få afviklet internationale stævner, hvor de danske dommere som altid er
højt værdsatte og respekterede. Det er de for både deres sociale evner, tekniske viden og evne til at
eksekvere denne evne og for arbejdssomhed og fleksibilitet.
Ved VM senior 18.- 27. september i Thailand bidrog Tina Beiter til et flot afviklet stævne. Denne
gang var det positionen som TC (Teknisk kontrollant), hun bestred.
Desværre var det ikke muligt i sidste ende at indstille dommer til VM Junior i juni i Fiji, da det ikke
lykkedes at skaffe penge til flybilletten. Igen i den forgangne sæson, betaler dommerne selv det
meste af deres rejse, idet udvalgets budget kun rækker til at dække ca. ½ af flybiletten.
Som også berettet i sidste sæson, var EM Senior i Batumi, Georgien 5.-13. april 2019 beriget med
flere danske dommere: Tina Beiter som Jury Præsident, Yabbar Jazdani som Teknisk kontrollant og
Finn Jensen som dommer.
Igen til EM Junior og U23 i Bucharest, Rumænien 18.-27. oktober 2019 var der danske dommere
afsted: Dorthe Lauridsen som Chief Marshal og Pouline Gringer som Chief Marshal. Halv vejs
gennem stævnet blev et jurymedlem syg og Pouline fik sin første erfaring som jury til et stort
internationalt stævne.
Samme dommere var afsted til EM Ungdom og U15 i Eilat, Israel 7.-14. december 2019. Igen var
Dorthe Lauridsen en velfungerende Chief Marshal, mens Pouline Gringer var Jury President. Der
var nogle udfordringer i bemandingen under stævnet, så de to dommere var EWF’s tekniske
komites formands forlængede arm og havde rigeligt at lave til et ellers vellykket stævne.
NM Senior i Vigrestad, Norge havde Dorthe Lauridsen og Erling Langtved fornøjelsen af at
dømme.
NM Ungdom og Junior i Sundsvall, Sverige var Allan Thurø afsted.
Danske mesterskaber
Holdfinalen blev i 2019 afholdt på Sporthøjskolen i Aalborg 11. maj 2019 – her dømte Dorthe
Lauridsen, Pouline Gringer, Jabbar Yazdani, Allan Schmidt, Jess Boye og Maja Tønnesen. Desuden
hjalp Karina Hauge med indvejningen.
Til B-DM 2020 i AK Jyden dømte Dorthe Lauridsen, Lisbeth Østergaard, Jess Boye, Piet
Dokkedal, Flemming Skov og Rasmus Bruun Knudsen

DM Masters blev afholdt 15. februar 2020 af HG i Næsted. Her dømte Pouline Gringer, Dorthe
Lauridsen, Finn Jensen, Tulle Krøyer, Lene Larsen, Marga Jørgensen, Morte Trolle og Anette
Christensen. Hele 5 af dommerne deltog også som atleter! Erling Langtved og Allan Flittner gav en
hånd ved indvejningen.
DM Ungdom afvikledes i AK Viking, Kastrup den 29. februar 2020 og her dømte Pouline Gringer,
Marga Jørgensen, Allan Thurø, Dorthe Lauridsen og Karina Hauge.
Desværre blev DM Senior jo aflyst pga Corona-Pandemien.
Østdanmark
Fra Østdanmark lyder beretningen: Vi har i 2019 haft 11 kvindelige og 10 mandlige fungerende
dommere, hvoraf 8 pt er B-dommer.
Flere af B-dommerne har potentiale til at blive indstillet af deres klubber som Nationale dommer i
løbet af 2020-21, såfremt vi kan afholde de planlagte stævner.
Der er blevet afholdt 5 regionale mesterskaber og 7 klub stævner. Desuden er der afholdt 6 danske
mesterskaber i Øst regionen (ud af 7 mulige).
Hver dommer har i gennemsnit dømt ved godt 3 stævner. (men nogen har kun dømt 1 stævne og
andre 8). Der er fortsat nødvendigt at uddanne dommere til at dække stævner i Øst.
Vestdanmark
Fra Vestdanmark er beretningen: Der har været fire stævner her i vest og ikke noget B dommer
kursus.
Uddannelse af dommere
Den 27. december 2019 blev der afholdt et b-dommerkursus i Slagelse. Deltagerne var fra både øst
og vest og blev afholdt på forespørgsel fra AK Atlas. Frank sørgede for undervisningssted,
fortæring og praktisk afprøvning. Der kom en god håndfuld super dygtige b-dommere ud af det
kursus! De fik alle afprøvet de nye evner til Nytårcup dagen efter – og flere har siden dømt og er i
gang med yderligere oplæring i bl.a. indvejning og rollen som Teknisk kontrollant
Ved DM Senior skulle Maya Tønnesen eksamineres til national dommer. Maya har dømt meget og
virkeligt godt, er udlært i andre funktioner og blev indstillet af sin klub. Desværre må denne
eksamination udsættes til det igen er muligt at afholde stævner, men første mulige lejlighed ser vi
alle frem til.
Mindeord
17. februar 2020 mistede vi en god kollega, Poul Meyer. Poul har virket som dommer i RIGTIGT
mange år og var til det sidste aktiv og skarp. Poul evnede at se alt og på et splitsekund vurdere,
træffe beslutning og eksekvere den korrekte afgørelse. Han reflekterede over de vanskelige
beslutninger og var god til at anerkende nye og mindre erfarne dommere. Poul dømte også i
udlandet, de senere år til masters stævner, hvor hans indsats og årvågenhed var bredt anerkendt.
Kære Poul: vi vil savne dig huske hvad du har lært os. Ære være dit minde.
Dommerudvalget 11/4 2019
Pouline Gringer, formand

Dorthe Lauridsen, øst
Jabbar Yazdani, vest

