
IPF-kongressen 2016 

Kongressen begyndte kl. 15.00 og sluttede kl. 20.25. Der var selvfølgelig meget at forholde sig til, 

men hovedårsagen til, at det varede så længe, var et opgør mellem Robert Wilks fra Australien og 

IPF (vel især formanden Gaston Parage). 

På sidste års kongres trak R. Wilks sig fra posten som vicepræsident, som han besidder som 

formand for det regionale forbund, der omfatter Oceania. Han hævdede senere, at han blev 

presset ud af IPF’s bestyrelse og gjorde opmærksom på, at han som valgt formand for Oceania 

ligesom alle regionale formænd har ret til posten som vicepræsident i IPF. Alt dette resulterede i 

gentagne beskyldninger mod hinanden, og ikke mindst var især Gaston meget utilfreds med, at R. 

Wilks havde anlagt sag mod IPF, som i første omgang blev afvist, men nu genoptages i retten i 

Luxembourg. Efter et par timers diskussion var der afstemning, som afgjorde, at R. Wilks her og nu 

ikke er vicepræsident i IPF. Men der vil nok ske yderligere i sagen inden for det næste års tid. 

Næsten alle punkter på dagsordenen omhandlede IPF’s vedtægter. Mange drejede sig om 

forbedret sprogbrug og forhold i vedtægterne, som har betydning for akkreditering af IPF i 

olympisk regi. Endelig blev det besluttet, at der kan sendes ændringsforslag ind til kongressen 

hvert år og ikke kun hvert 4. år. Det er vel meget fornuftigt, eftersom man ikke har overholdt 

reglerne på det punkt alligevel.  For de tekniske regler gælder 4-årsregelen stadig (i princippet).  

Angående IOC-akkreditering har der været mange positive forhandlinger, og i henhold til Gaston P. 

er vi meget tæt på godkendelse. Det er godt, at der arbejdes hårdt med dette spørgsmål, men helt 

så optimistisk som Gaston er jeg nu ikke 

Tidligere på dagen havde jeg indkaldt til et møde i Nordic Powerlifting Federation, hvor vi bl.a. 

talte om kommende nordiske mesterskaber, forslagene på IPF-mødet og den internationale 

stævnekalender, som er overfyldt. 

Klaus Brostrøm 

Til stede for Danmark var også Peter Bøgh Larsen 


