
IPF Kongres Dubai 17-11-2019 
Tak til Jørgen Rasmussen for at have taget en masse notater, som nu kommer mig til gode i forbindelse 

med aflæggelse af rapport fra kongressen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved årets kongres var der ingen forslag til afstemning, men det var til gengæld valgår og derfor bar 

kongressen præg af dette. Der har været en del utilfredshed at spore blandt flere nationer over den 

nuværende ledelse, hvilket især kan spores tilbage til den ekstraordinære kongres i Sverige, hvor der blev 

ændret på de tekniske regler, på trods af at dette ikke er i overensstemmelse med vedtægterne. Der 

ændres kun ved afslutningen på en 4-års periode. Dette gjorde vi kraftigt opmærksom på i Helsingborg, 

men blev afvist. Endelig har der været eksempler på, at IPF har tilsidesat reglen om, at når alle løftere er 

blevet kaldt ind til vægten, kan tilkommende løftere ikke indvejes, hvis ikke deres træner tidligere har gjort 

opmærksom på dette. ”Man” sagde, at dette var en dum regel og derfor ikke skulle følges. Men så længe 

en regel er blevet godkendt af kongressen, er det en regel, som skal følges, og længere er den ikke. I øvrigt 

har selvsamme regel haft til effekt, at computerfolkene ved stævnebordet har fået en del mere tid til at 

føre navne og tal ind i stævnesystemet. 

Disse to emner blev taget op på Nordisk Kongres i Videbæk, og der var enighed om, at man ville overlade 

det til mig at få en samtale med Gaston om bl.a. disse forhold i Dubai. – Derudover indkaldte jeg til møde i 

det nordiske forbund i Dubai, hvor alle lande på nær Finland, som måtte melde afbud, var repræsenterede. 

Mødet med Gaston Parage, Robert Keller og den islandske vicepræsident Sigurjón Pétursson var godt i den 

henseende, at Gaston sagde, at han på kongressen ville undskylde for forløbet i Helsingborg, og at regler 

selvfølgelig skulle overholdes, uanset om man kan lide dem eller ej. Og vi fik en god samtale om emnet 

”bending the rules” generelt.  - Jørgen tog emnet angående beslutningen om at kombinere og flytte VM 

masters, så de afholdes i Sun City fra 26. april-3. maj op. Dette betyder, at udstyrsløfterne kun får 6 

måneder mellem to verdensmesterskaber, samtidig med at der er andre ”sammenstød” i kalenderen. For 

det første stævnes vedkommende var der allerede underskrevet en kontrakt, men det efterfølgende år vil 

man gøre som foreslået af Jørgen, nemlig lægge stævnet i den første uge af oktober. Denne sag vil vi følge 

nøje. 

Da vi så kom i gang med kongressen og kom til punktet ”President’s Address”, huskede Gaston Parage ikke 

at nævne de forhold, vi havde aftalt, selv om han blev mindet om det af vicepræsidenten. Jeg gik derfor på 

talerstolen og forklarede deltagerne, hvad det drejede sig om. Gaston Parage undskyldte derpå 100 % for 

forløbet i Helsingborg og sagde, at regler var til for at blive overholdt. Dette vakte stor jubel i salen. 



 

Da der ikke var kampvalg til posterne i IPF, var det på forhånd åbenlyst er der ville blive genvalg til de 

magtfulde poster. Jeg nævner herunder kun nogle: 

 

Valg: 

Præsidenten: genvalgt uden modkandidater 45 stemte for et genvalg, 5 undlod at stemme  

Vise- præsidenten: genvalgt uden modkandidater 50 stemte for et genvalg 

Generalsekretær: genvalgt uden modkandidater 50 stemte for et genvalg 

Kasserer: genvalgt uden modkandidater 50 stemte for et genvalg 

 

New Provisional Members to be confirmed:  

Powerlifting Federation of Chile  

Hatian Powerlifting Federation  

Vietnam Powerlifting Federation  

Brunei Powerlifting Federation  

Alle valgt med 52 stemmer for ingen imod  

 

Current Provisional members seeking full membership:  

Armenia Powerlifting Federation  

Australia Powerlifting Unión  

Belize Powerlifting Association  

Benin Powerlifting Federation  

Cape Verde Islands Powerlifting Association  

Gambia Powerlifting Federation  

Somalia Powerlifting Federation  

Thailand Powerlifting Federation  

Zimbabwe Powerlifting Federation  

Alle optaget som fuldbyrdet medlemmer med 52 stemmer for ingen imod  

  

 



Hall of Fame 

 

 



 

 

 

Så er tiden kommet, hvor Alan Ferguson, Sydafrika, stopper med sit arbejde for styrkeløft. Efter at have 

kendt ham i så mange år og haft mange gode samtaler med ham, bliver hans stop et savn. Han ønskes alt 

vel. 

I øvrigt tak til alle danskerne ved VM. De er behagelige at være sammen med og udfører det, de skal, på 

bedste vis. 

Klaus Brostrøm 


