
Invitation til danske mesterskaber B + C og masters 2014 

 

 

Arrangør: AK Ares og Hvidovre SF 

 

Sted: Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre 

 

Dato: Lørdag d. 15. og 16.. februar 2014  

 

Tid: Lørdag:  Indvejning kl. 10.00 - 11.30. Start kl. 12.00 for B og C mesterskaberne 

Søndag: Indvejning kl. 10.00 - 11.30. Start kl. 12.00 for alle masters. 

Hvis tilmeldingstallet skulle nødvendiggøre en ændring af ovennævnte tider, vil det 

blive meddelt i god tid på forbundets hjemmeside. 

 

Tilmelding: Sendes pr. mail til Dansk Styrkeløft Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby, så den 

senest er fremme lørdag d. 25. januar 2014. Mailadressen er: kontor@styrke.dk - Eftertilmelding: 

Accepteres kun, hvis det ikke volder problemer for arrangør og forbund og kun mod betaling af 

dobbelt gebyr, dvs. kr. 400. Eftertilmelding kan ikke ske efter udsendelse af deltagerlisten, som vil 

blive lagt ind på hjemmesiden senest 14 dage før konkurrencen. Hvis det dobbelte startgebyr ikke 

er indbetalt senest ved indvejningen, kan den pågældende forenings eftertilmeldte løfter(e) ikke 

starte ved stævnet. 

 

Startgebyr: Kr. 200 pr. deltager. Beløbet indsættes med udførlig tekst på DSF’s bankkonto: 

reg. nr. 9570, konto nr. 64 98 256 *. Husk at opgive navn og licensnummer. 

Licens: For atleter, som mangler at betale licens for 2014, skal der betales yderligere kr. 200. 

Beløbet indbetales på DSF’s bankkonto: 3201 11359167 *. Husk at opgive navn og licensnummer. 

Årsafgift: Klubberne skal betale årsafgift kr. 1.000,- inden 1. januar på konto: 4784 11057705 * 

*Kontonumre: Bemærk venligst, at de oven for opgivne kontonumre er forskellige. 

 

Kvalifikationskrav: B mesterskabet: Atleter, der ikke har klaret DSF’s sølvkrav i trekamp i et 

officielt stævne samt atleter, der ikke har præsteret en trekamp inden for det sidste år i et officielt 

stævne, kan deltage i B-mesterskabet. - C mesterskabet: Atleter, der ikke tidligere har deltaget i et 

officielt trekampsstævne under DSF, kan deltage i C-mesterskabet. 

 

NB! Hvis en løfter ønsker at løfte RAW i et udstyrsstævne, skal dette opgives allerede ved 
tilmeldingen. 
 

Dansk Styrkeløft Forbund 


