
  
  
  
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1996-09-06 i Köpenhamn, Danmark. 
  
Närvarande:     Danmark: Klaus Broström, Per Berndorff 
                        Finland: Jari Tähtinen, Jurkoo Aimo 

Norge: Odd Einar Rindaröy, Frode Möller, Ulf B Sende, Morten Novum, Dietmar 
Wolf 
Sverige: Willy Candemyr, Georg Boström, Thomas Högberg, Yvonne Nilsson, Johan 
Westerberg, Christer Restrup 

  
§1     NPF:s president Willy Candemyr hälsade delegaterna välkomna till årets kongress och 

presenterade föredragningslistan. 
  
§2     Dagordningen godkändes i befintligt skick. 
  
§3     Till ordförande respektive sekreterare för kongressen valdes Willy Candemyr och Georg 

Boström 
  
§4     Föregående kongressprotokoll 1995-09-09 har varit utsänt och lades till handlingarna med ett 

godkännande. 
  
§5     Willy Candemyr presenterar framtagen verksamhetsberättelse vilken lades till handlingarna 

med ett godkännande. 
  
§6     Georg Boström presenterar den ekonomiska berättelsen vilken lades till handlingarna med ett 

godkännande. 
  
§7     Kongressen beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för perioden 1995-07-01—1996-06-30. 
  
§8     Behandling av inkomna motioner: 
          
         :1      Återgång till NM klassvis för damer och herrar. Norge, Finland och Sverige har inlämnat 

förslag. Danmark stöder motionärerna. Beslut: Återgång till klassvis tävling vart annat år 
för damer och vart annat år för herrar seniorer. 

                  Viktklasser:  
                  Damer: 8 klasser och maximalt 10 deltagare totalt/nation. I lagtävlingen ingår 6 lyftare 

efter poängräkning 12-9-8-7 etc. 
                  (Danmark önskar följa IPF:s 10 klasser 44- +91 kg). 
                  Herrar: Avvaktar IPF:s kongressbeslut om ev. viktklassändring. 
  
         :2      Nordiska mästerskap i bänkpress: 

Finland och Norge önskar årliga mästerskap, Sverige vartannat år. Finland positivt 
inställda till att även införa juniormästerskap pga. stort intresse hos de aktiva. Beslut: 
Herrar och damer tävlar samtidigt klassvis vart annat år. Maximat 10 + 10 
deltagare/nation. 

  
         :3      Junior/Ungdom/Veteraner: 

Oförändrade tävlingsförhållanden med klassvid NM varje år.  
  
:4      Logiförhållanden vid mästerskap. 

Diskussion om de hotellöverpriser som tas ut speciellt vid tävlingar i Östeuropa, önskvärt 
att hotellkostnaderna specificeras så att vi vet vad vi betalar för även viktigt med krav på 
utrustning vid tränig och tävling. Beslut: Gemensam motion i denna fråga till EPF och 
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IPF. Christer Restrup fick i uppdrag att formulera motionen. 
          
         :5      Willy Candemyr relaterar aktuellt ”dopingfall” vilket visar att det är av yttersta vikt att vi 

endast anlitar av IOC godkända laboratorier. 
  
§9     Kongressen fastställde årsavgiften till 1000:-  (svenska kronor). 
  
§10   Kommande mästerskap: 
         Damer: 1997-09-13 i Sverige 
         Ungdom/Juniroer: 1997-04-26—27 i Norge 
         Bänkpress: 1997-05-03—04 i Danmark 
         Veteraner: 1997-10-04—05 i Finland 
         Seniorer: 1998-09-12—13 i Finland 
  
§11   Val av NPF-styrelse: för en period av två år till och med år 2000. 
         Till president omvaldes Willy Candemyr  
         Till generalsekreterare omvaldes Georg Boström 
         Till representant från Danmark omvaldes Klaus Broström 
         Till representant från Norge nyvaldes Odd Einar Rindarböj 
         Till representant från Finland nyvaldes Jari Tähtinen 
  
§12   Övriga frågor. 
                  :1 Jari Tähtinen informerar om Wold Games i Lahtis 1997-08-07—11. Norden har fått 

möjlighet att ställa upp med ett dam och ett herrlag bestående av vardera 6 lyftare. 
Totalt maximalt tre lyftare per land och högst två i samma landslag dvs. t.ex. 2 män och 
1 dam eller 2 damer och 1 man. Jari Tähtinen utsågs till ansvarig samordnare för de 
nordiska lagen. 

                  :2 Jari Tähtinen väcker frågan om införandet av provtävlingar i styrkelyft med totalt 
endast sju lyft. 

                  :3 Christer Restrup informerar att Sverige ställt upp som reservland för Dam-VM 1997 
om inte tävlingen går att genomföra i Syd-Afrika 1997-05-26—27. Norden stöder 
Sveriges kandidatur. 

  
§13   Willy Candemyr tackar de närvarande och avslutar årets NPF-kongress. 
  
Vid protokollet 
Georg Boström 
Kongressekreterare 
  
Justeras 
Willy Candemyr 
Kongressordförande 
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