
 

Invitation til danske mesterskaber B+C 2012 

 
Arrangør: AK Ares og Hvidovre SF  

 

Sted: Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre 

 

Dato: Lørdag d. 11. februar 

 

Tid: Indvejning kl. 10.00 – 11.30. Start kl. 12.00 

 

Tilmelding: På vedlagte tilmeldingsliste, der sendes til Dansk Styrkeløft Forbund, Idrættens Hus, 

2605 Brøndby, så den senest er fremme fredag d. 20. januar 2012. Ved tilmelding pr. mail bruges 

følgende adresse: kontor@styrke.dk 

Eftertilmelding: Accepteres kun, hvis det ikke volder problemer for arrangør og forbund og kun 

mod betaling af dobbelt gebyr, dvs. kr. 300. Eftertilmelding kan ikke ske efter udsendelse af 

deltagerlisten, som forventes udsendt 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. 150,- pr. deltager. Beløbet indsættes på DSF bankkonto: Reg: nr. 9570 konto nr. 

64 98 256. Husk navn og licensnummer. 

 

Dommere: Klubber, der tilmelder flere end to løftere, men ikke tilmelder en dommer, skal betale 

kr. 200 i dommergebyr pr. løfter ud over de to tilmeldte. Den eller de dommere, klubben 

tilmelder, skal stå på tilmeldingslisten, og navnene skal ligeledes opgives, hvis der bruges mail. 

Dommerudvalget kontakter alle klubbers dommere inden udgangen af 2011 m.h.p. at få at vide, 

hvem der står til rådighed for årets stævner. Hver klub må derfor tale med sine dommere for at 

finde en god løsning over hele året. 

 

Licens: For atleter, der ikke har løst licens for 2012, betales yderligere kr. 200. Beløbet indbetales 

på DSF’s bankkonto reg. 9570 konto 6 498 256. Husk at opgive navn og licensnummer. 

 

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. 

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: 

Horst Diter, Dansk StyrkeIøft Forbund, Idrættens Hus, 2605 Brøndby,  

kontor@styrke.dk  

Telefon: 43 26 21 70 


