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Undertegnede og Henning Thorsen havde fået æren at deltage som de danske repræsentanter på 

EPF-kongressen, idet Klaus Brostrøm desværre i år var blevet forhindret. Kongressen startede 

klokken 18.00 og sluttede først ved 22-tiden.  

 

Der blev budt velkommen ved Præsident Arnulf Wahlstrøm, der gennemgik årsrapporten. Han 

nævnte blandt andet, at der var blevet testet 6 procent (129 test) af deltagere ved europæiske 

mesterskaber i 2018. Desværre var der 4 positive test, der udløste mellem 4-8 års karantæne. 

Formanden udtrykte stærk utilfredshed og henstillede til nationerne om øget fokus på anti-

doping. EPF vil gennem WADA øge fokus på ”out of competition” test uden dog at teste mindre 

under konkurrence. Han nævnte også, at EPF er den stærkeste region under IPF, hvilket blev 

bakket op af det faktum, at de europæiske løftere løftede sig til over 50 procent af VM-medaljerne 

hjem til regionen. De bedste europæiske løftere, som findes ved at samle wilks point fra EM og VM 

i 2018, blev også nævnt. I klassisk var det Joy Nnamani fra England og Krysztof Wierzbicki fra Polen 

og i udstyr Karen Hestehammer fra Norge og Volodymyr fra Ukraine, der blev årets løfter. 

Undertegnede blev sammen med Alex Mathiesen fra Skotland udpeget som stemmetæller og 

kunne konstatere, at formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.   

Kassererens beretning blev gennemgået, og det var en lidt rodet affære, idet der havde være et 

skifte på posten midt i perioden. Der er dog en fornuftig økonomi, og regnskabsåret sluttede med 

et overskud på godt 15.000 Euro. Mindre godt var det at kassereren var blev offer for snydemails 

der udgav sig fra at komme fra præsidenten. På den måde er der udbetalt 21.000 Euro til en konto 

i Polen men udsigterne til at få pengene retur er meget små. Positivt er det dog at EPF har lært at 



dette og nu gør som i DSF hvor både formanden og kassereren i fællesskab skal godkende 

overførsler over 500 euro. Revisor Pavol Mûller påpegede, at regnskabet var ret forsimplet, og at 

man burde overgå til det tidligere systems brugt af Alain Hammang. Revisoren påpegede 

endvidere, at den nye måde at offentliggøre faktura på hjemmesiden efter forhåndstilmeldingen 

kan være i strid med EPF-forfatning stk. 1.2.2. Regnskabet blev godkendt uden yderligere 

bemærkninger. 

Herefter blev budgettet for 2019 gennemgået. Der forventes en indtægt på 290.900 euro, hvilket 

er en smule lavere end resultatet fra 2018. Dette skyldes, at man forventer færre indtægter i form 

at bøder for manglende dommere osv. Budgettet blev efterfølgende godkendt uden 

bemærkninger. 

  

Herefter blev generalsekretæren, vicepræsidentens, lov- og ordensudvalget, stævnesekretærens 

og tekniks komites beretninger 

gennemgået og godkendt uden 

bemærkninger. Det skal tilføjes, 

at Jiri Hofrirek stopper som 

stævnesekretær efter 16 års tro 

tjeneste for at passe sig syge 

kone. Jiri har lavet et kæmpe 

stykke arbejde gennem årene, 

og hans indsats vil blive savnet. 

Han fortsætter dog bag 

kulisserne og hjælpe sin afløser 

godt på vej. Han modtog en 

massiv anerkendende applaus.  

 

Herefter efter var der valg til bestyrelsen for den næste 4-årige periode.  

Præsident: Arnulf Wahlstrøm (blev genvalgt). 

Vise Præsident: Sandro Rossi (blev genvalgt). 

Generalsekretær: Ralph Farquharson (blev genvalgt). 

Sekretær: Xavier de Puytorac (blev genvalgt). 

Formand teknisk komite: Myriam Busselot (blev genvalgt). 

Formand kvinde komite: Maria Pia Moscianese (blev genvalgt). 

Stævnesekretær: Bjørn Astad (nyvalgt afløser Jiri). 

Lov og ordensudvalg: Tero Hyttinen (nyvalgt). 



Her var der kampvalg til posten mellem Tero Hyttinen og Patrick Thur. Efter skriftlig afstemning fik 

vi talt sammen til 15 mod 10 stemmer og 1 blank i Teros favør.  

Revisor: Pavol Mûller (genvalgt) 

Revisor: Silva Katutyte (nyvalgt)  

Punkt 10 indkommende forslag 

10.1. By law 104.11. (from EC) 

Som kort fortalt omhandler en præcisering af hvilke rekorder, der skal testes, og hvilke der kan 

testes. Forslaget følger IPF’s regler på området. 

Forslaget blev godkendt. 

10.2. By law 105.4 (from Great Britain PF) 

Forslagets 1.del, som omhandler overpriser på stævnehoteller og evt. sanktionsmetoder, gav 

anledning til meget debat bestyrelsen og generalforsamlingen imellem. Englænderne endte med 

at trække 1.del af forslaget tilbage. 

Forslaget 2.del omhandler at følge IPF’s regler omkring hoteller (mulighed for at betale en bøde på 

100 Euro og så bo på et vilkårligt hotel). Her blev der igen megen debat og efter afstemning faldt 

forslaget med mindst mulig margen.  

10.3. Constitution 13.10 and 13.11 (form Great Britan PF) 

Forslaget omhandler, at EPF har et omfattende regelsæt på området omkring suspenderinger af 

medlemmer.  

Forslaget blev nedstemt  

10.4. (from Great Britain PF)  

Forslag om at EPF annullerer deres regel, om at en reserveløfter skal erstatte en forhåndstilmeldt 

løfter for at kunne deltage. Her var der rigtig meget debat, og undertegnede var medvirkende til, 

at dette punkt trak ud. Bestyrelsen, som var meget imod forslaget, måtte dog acceptere, at 

kongressen ville det anderledes og forslaget blev vedtaget.  

10.5 By law 105.13.2. (from EC) 

Som omhandler en bøde på 100 euro til de dommere, der ændrer deres opgaver senere end 14 

dage før stævnet. 

Forslaget blev vedtaget  

10.6 By law 105.6 (from EC) 



Et forslag om at hvis man ikke deltager i det tekniske møde, bliver en bøde på 250 Euro udløst, selv 

om man har meldt afbud til stævnesekretæren. Igen en meget livlig debat omkring de 

rundhåndede uddelinger af bøder fra EPF.  

Forslaget blev nedstemt  

 

Punkt 11 Nye medlemslande 

Tyrkiet er blevet optaget i EPF, der nu består af 35 nationer. 

Punkt 12 Hall of Fame 

 

 

Valentina Nelyubova fra Rusland og Hassan El Belghitti fra Frankrig blev optaget som dame og 

herre løftere i Hall of Fame. 

Som official blev IPF præsident Gaston Parages optaget i det fine selskab.  



 

 

Afslutningsvis afrundede IPF-præsidenten af, hvorefter Kongressen sluttede. 

 

Mange sportslige hilsner 

Jørgen Rasmussen 

 

 

 

 


