
 

Invitation til DM-A - 2013  

 

Arrangør: ER Powerlifting 

 

Sted: Kongsholmcentret, Liljens Kvt.2 , 2620 Albertslund 

 

Dato:  

Lørdag den 09. marts: Indvejning 13.00 – 14.30 Start kl.15.00  

Damer alle klasser og herrer for klasserne 59,66,74 og 83 kg 

Søndag d. 10 marts Indvejning Kl.10.00 – 11.30 start 12.00   

Herrer 93,105,120 og +120 kg 

 

Ændring af tidspunkter kan forekomme, hvis tilmeldingstallet afviger meget fra det forventede. Dette kan 

følges på DSF’s hjemmeside på nomineringslisten. 

 

Tilmelding: På vedhæftede tilmeldingsliste, der sendes til Dansk Styrkeløft Forbund, Idrættens Hus, 2605 

Brøndby, så den senest er fremme mandag d. 18. februar 2013. Ved tilmelding pr. mail bruges følgende 

adresse: kontor@styrke.dk - og husk at opgive alle nødvendige oplysninger, som fremgår af 

tilmeldingslisten. Der gøres opmærksom på, at tilmelding er bindende. 

 

Eftertilmelding: Tilmelding efter fristens udløb accepteres kun, hvis det ikke volder problemer for arrangør 

og forbund og kun mod betaling af dobbelt gebyr, dvs. kr. 300, som betales samtidig med tilmeldingen. 

Eftertilmelding kan ikke ske efter udsendelse af deltagerlisten, som forventes udsendt ca. 14 dage før 

konkurrencen.  

 

Startgebyr: Kr. 150,- pr. deltager. Beløbet indsættes på DSF’s bankkonto: Reg: nr. 9570 konto nr. 64 98 256 

Husk navn, klub og licensnummer. Skal ske samtidig med tilmeldingen. Forbundet har på dagen for 

indvejningen en oversigt over, hvem der har betalt og ikke har betalt. Hvis man ikke har betalt, skal der 

betales dobbelt startgebyr, og uden betaling kan den tilmeldte atlet ikke starte. 

 

Dommere: Den eller de dommere, klubben tilmelder, skal stå på tilmeldingslisten, og navnene skal 

ligeledes opgives, hvis der bruges mail. 

 

Licens: For atleter, der ikke har løst licens for 2013, betales yderligere kr. 200. Beløbet indbetales 

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

 

Evt. yderligere oplysninger: Kontakt forbundskontoret (Telefon: 43 26 21 70) eller stævneudvalget, 
eller Erik Rasmussen tlf: 2089 4168 
Generel information: 
Husk, at der er kontrol af udstyr, som skal stemples. Læs derfor udstyrsreglerne grundigt igennem, især 
siderne 10-14 i det tekniske reglement. Vær f.eks. opmærksom på, at der ikke må anvendes boxershorts. 
Enhver genstand, der ikke er ren, eller som er iturevet, skal kasseres, og dragter m.v. skal være 
godkendte af IPF. 
 
Der vil være en jury, som sammen med dommerne forhåbentlig sikrer en god afvikling af stævnet i 
samarbejde med arrangørerne. 
 
DSF ønsker alle et godt DM-A. 
 


