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Lørdag morgen mødtes de fleste af deltagerne i Billund Lufthavn; dvs. Annette, Eva, Jørgen, Peter
og undertegnede. Vi fløj til Amsterdam og videre til New York bortset fra Peter, som skulle over
Minneapolis. Vi havde godt to timer i New York, men som følge af den sædvanlige
langsommelighed hos pas- og immigrationsmyndighederne blev det til et kapløb mod tiden, som vi
vandt med ca. 10 minutter. Vi rejste i over et døgn, før vi var i Denver, hvor Peter kunne slutte sig
til den øvrige forsamling. Jacob ankom også lørdag ad en anden rute.
Kongressen blev afviklet søndag eftermiddag, så der var tid til at tage toget ind til Denver, som er
en hyggelig by omkranset af snedækkede bjerge.
Kongressen:
Der var prominente gæster fra World Games, som fortalte om betydningen af samarbejdet med
IPF, hvorpå selve kongressen kunne gå i gang. Peter og jeg repræsenterede Danmark, og Peter var
også med for at gå til international dommereksamen kat. II i løbet af mandag og tirsdag.
Gaston Parage, IPF’s formand, fortalte om bestræbelserne på at opnå olympisk godkendelse, hvor
man vil sende en ansøgning i 2015. Der har i år været adskillige frugtbare møder med personer fra
Olympisk Komité, så der kunne spores en vis optimisme, selv om nogle få lande stadig leverer for
mange positive dopingprøver.
Alle udvalgsberetninger blev godkendt,
Her nogle kommentarer om nogle af forslagene:
•
•
•

•

•
•

WADA’s nye regler ang. doping blev inkorporeret i IPF’s regler
Der blev gjort plads til en kvinde med taleret i bestyrelsen, fordi bestyrelsen kun består af
mænd. Hun vil komme på valg i 2015,
Der skal ikke længere være et ”regeludvalg”, som beslutter ændringer ad de tekniske
regler. Forslag om ændringer skal i fremtiden fremlægges på kongressen og vedtages af
denne.
Der blev indført nye regler for tilhørsforhold til en nation omfattende både løftere,
trænere, dommere mv. Hvis f.eks. en løfter ønsker at stille op for en anden nation, kan han
gøre dette tre år efter hans sidste optræden for sin gamle nation, men hvis begge nationer
er enige om skiftet, og IPF er underret herom, kan denne karantæne nedsættes eller helt
forsvinde. Dette er i overensstemmelse med IOC.
Sidste dato for at trække sig fra nomineringslisten og dermed undgå at betale afgifter er nu
14 dage og ikke 7 dage.
Et forslag om at indføre en alderskategori dreng/pige blev ikke godkendt.

•
•

IPF vedtog en regel om, at en nation med flere end 4 deltagere skal medbringe en dommer.
Ellers skal der betales en bøde på euro 500.
Det blev besluttet at indefryse, dvs, umuliggøre ændringer af tekniske regler, stoppe for
nyeproducenter/udstyr i de næste 4 år. Dette kan lyde praktisk, men er nok ikke fair over
andre, især mindre leverandører.
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