
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1992-09-12 i Jönköping, Sverige. 
  
Närvarande:     Danmark: Klaus Broström 

Norge: Nils-Petter Knudsen 
Sverige: Ove Eriksson, Arnold Boström 
NPF: Willy Candemyr (president) och Georg Boström (generalsekreterare) 

  
§1     Willy Candemyr hälsar de närvarande representanterna välkomna. 
  
§2     Dagordningen godkändes i befintligt skick. 
  
§3     Till ordförande respektive sekreterare för kongressen valdes Willy Candemyr och Georg 

Boström 
  
§4     Föregående kongressprotokoll upprättat i Fredrikshavn 1991-09-07 godkändes och lades till 

handlingarna. 
         Beslutades att upprätta fyra-års planer för utplacering av mästerskapstävlingarna, Willy 

Candemyr fick i uppdrag att till kommande kongress presentera dessa. 
         Ove Eriksson inbjuder till nordiskt domarmöte i Göteborg under lämplig helg våren 1993, 

inbjudan går till respektive lands domarkommitté. 
  
§5     Genomgång av verksamhetsberättelsen vilken lades till handlingarna med ett godkännande 

efter justering efter dopingkontrollresultat vid EM-SL-92: Klass 100 kg:1) Rauno Rinne 8500 
kg 3) Börje Övrebö 825 kg. 

  
§6     Arnold Boström presenterar befintlig ekonomisk berättelse vilken lades till handlingarna med 

ett godkännande. 
         Arnold Boström informerar om sina kontakter med Island.  
         Islands skuld till NPF löper på 3.080:- (svenska kronor). Kongressen beslutade att avskriva 

Islands skuld utom en årsavgift och de startavgifter de är skyldiga. Beslutades vidare att 
utesluta Island ur NPF och för återinträde måste ny ansökan inlämnas och kvarstående fodrar 
regleras. 

  
§7     Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
  
§8     Behandling av inkomna motioner: 
          
         :1      Från Danmark: Rörande placering av veteran-NM.  
                  Beslut: Kongressen beslutade att Veteran-NM skall genomföras 3:e helgen i maj, under 

1993 dock 1993-05-22—23 i Norge (pga. att ordinarie helg kolliderar med Norges 
nationaldag).  

  
         :2      Från Danmark: om åldersgränser ungdom/juniorer. 
                  Beslut: Ungdom 14-19 år, tävlar i samtliga tre moment. 
  
         :3      Från Danmark: om Norges förslag på ändrat utförande av bänkpress. Danmark har provat 

detta på tävlingar och är positiva till ändringen. 
Beslut: att övriga länder prövar detta på tävling i hemlandet för utvärdering på kommande 
kongress.  

  
:4      Från Danmark: påpekande om vikten av enighet inom Norden vid internationella 

kongresser och att våra ombud följer tidigare överenskommelser vid t.ex. NPF-
kongressen i regeländringar.  

         Beslut: instämmer helt i Danmarks påpekande.  
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:5      Från Danmark: om tränarträff vid senior-NM. 
                  Beslut: förefaller som om vi inte ännu är mogna för detta i samband med 

tävlingsaktiviteter, bör framöver förläggas vid annan tidpunkt. 
          
         :6      Från Norge: om att NM-tävlingar skall genomföras under två dagar med 

kamratmåltid/bankett lördag kväll (arrangören bekostar denna).  
                  Beslut: i enlighet med förslaget genomföres veteran-senior-junior-NM under två dagar, 

kombinerat dam och ungdoms-NM genomföres tillsammans under två dagar. 
  
         :7      Från Norge: om införande av rekryteringsklass vid Junior-NM som ersättning för U-

landskampen. 
                  Beslut: efter omfattande diskussioner och förslag (U-NM, kominerat U-J-NM, U-lag-

NM) kom kongressen fram till följande lösning under 1993: 
                  U-landskampen forsätter även 1993, 
                  U-NM införes för sex-manna-lag (fem man räknas) och genomföres samtidigt med Dam-

NM. 
                  Danmark villiga att genomföra denna kombination under 1993. 
  
§9     Beslutades om årsavgift 700:-  (svenska kronor), samt startavgift 60:- (svenska kronor) per 

deltagare. 
  
§10   Kommande mästerskap: 
         Senior-NM: Norge 1993-09-11—12 
         Junior-NM: Finland 1993-04-17—18 
         Dam-NM och U-NM: Danmark 1993-09-04—05 
         Veteran-NM: Norge 1993-05-22—23 
  
§11   Val av NPF-styrelse: 
         President: Willy Candemyr, Sverige 
         Generalsekreterare: Georg Boström, Sverige 
         Ledamöter: Klaus Bröström, Danmark och Nils-Petter Knudsen, Norge 
         Representanter för Finland, Estland, Lettland, Litauen vakanta. 
  
§12   Övriga frågor. 
                  :1 Beslutades om att vid NM-tävling inför deltagardiplom till de lyftare vilka kommer 

utanför prispallen. 
                  :2 Beslutades att arrangören bekostar medaljbandskostnaden. 
                  :3 Arnold Boström fick i uppdrag att ta fram ett nytt rekorddiplom med de senast 

tillkomna medlemsstaterna medtagna. Georg Boström fick i uppdrag att skriva ut dessa 
retroaktivt och tillställa respektive nation. 

  
§13   President Willy Candemyr tackade de närvarande för värdefulla synpunkter och förklarade 

årets kongress avslutad. 
  
Vid protokollet 
Georg Boström 
Sekreterare 
  
Justeras 
Willy Candemyr 
President 
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