
Invitation til DM A 2014 

 
Arrangør: Horsens Styrkeløft Klub 
 
Sted: Ormhøjgårdvej 10, 8700 Horsens 
 
Dato: 8. + 9. marts 2014 
 
Lørdag den 08. marts: Indvejning 10.00 – 11.30 Start kl.12.00 
Damer alle klasser og herrer for klasserne 59, 66, 74 og 83 kg 
Søndag d. 09. marts Indvejning Kl.10.00 – 11.30 start 12.00 
Herrer 93, 105, 120 og 120+ 
 
Ændring af tidspunkter kan forekomme, hvis tilmeldingstallet afviger meget fra det forventede. 
Dette kan følges på DSF’s hjemmeside under plan for DM-A. Hvis tilmeldingstallet mod forventning 
ikke bliver særligt højt, er det muligt, at stævnet gennemføres for alle klasser lørdag.  
 
Tilmelding: Oprettes via forbundets nye tilmeldingsmodul (link findes under ”stævner”) 
eller sendes til tilmeld@styrke.dk Tilmelding skal være afgivet senest mandag d. 17. februar 2014. 
Ved tilmelding oplyses: Forening, løfter navn, licens nr. vægtklasse samt kategori (aldersgruppe) 
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. 400, som betales samtidig med 
tilmeldingen. Eftertilmelding kan ikke ske efter udsendelse af deltagerlisten, som vil blive udsendt 
få dage efter tilmeldingsfristens udløb. 
 
Startgebyr: Kr. 200 pr. deltager. Beløbet indsættes med udførlig tekst på DSF’s bankkonto: 
reg. nr. 9570, konto nr. 64 98 256 *. Husk at opgive navn og licensnummer. 
Licens: For atleter, som mangler at betale licens for 2014, skal der betales yderligere kr. 200. 
Beløbet indbetales på DSF’s bankkonto: 3201 11359167 *. Husk at opgive navn og licensnummer. 
Årsafgift: Klubberne skal betale årsafgift kr. 1.000,- inden 1. januar på konto: 4784 11057705 * 
*Kontonumre: Bemærk venligst, at de oven for opgivne kontonumre er forskellige. 
 
NB! Hvis en løfter ønsker at løfte RAW i et udstyrsstævne, skal dette opgives allerede ved 

tilmeldingen. 

Yderligere oplysninger om selve arrangementet: Jørgen Rasmussen, 50 92 94 24 

DSF ønsker alle et godt DM-A. 

På DSF’s vegne 

Klaus Brostrøm 


