
Protokoll fört vid Nordiska Styrkelyftsförbundets kongress 1995-09-09 i Sandnes, Norge 
  
Närvarande:     Danmark: Bo Hove  
                        Finland: Kalevi Oksanen 

Norge: Nils-Petter Knudsen  
Sverige: Kåre Lundgren  
NPF: Willy Candemyr, president och Georg Boström, generalsekreterare 
  

§1     NPF:s president Willy Candemyr hälsar de närvarande representanterna välkomna till årets 
kongress.  

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

Boström 
  
§4     Föregående kongressprotokoll från 1994-09-09 i Pori lades till handlingarna med ett 

godkännande. 
  
§5     Genomgång av verksamhetsberättelse inklusive resultatbilaga vilka lades till handlingarna m ed 

ett godkännande.  
         En sida om Dam-NM och Veteran-NM har fallut ur vid hophäftningen och bifogas med detta 

kongressprotokoll.  
  
§6     Georg Boström presenterar den ekonomiska berättelsen sammanställd av Arnold Boström. 

Lades till handlingarna med ett godkännande.  
  
§7     Kongressen beviljade styrelsen ansvarsfrihet för perioden 1994-07-01—1995-06-30. 
  
§8     Behandling av inkomna motioner: 
          
         :1      Angående fortsatta NM-tävlingar för herrar seniorer och damer. 
                  Finland och Sverige motionerar om NM vart annat år för ovanstående två kategorier. 

Danmark och Norge önskar bibehålla NM varje år.  
  
                  Nils-Petter Kundsen presenterar ett kompromissförslag bestående av följande: Seniorer 

och damer tävlar samtidigt på samma ort och med maximalt sex herrar och sex damer per 
nation. Placeringsmässigt andra helgen i september. 

                  Man tävlar i viktsgrupper enligt World Games-modellen dvs. herrar klass 52-67,5 kg , 75-
90 kg samt 100-125+ kg. Damer klass 44-52 kg, 56-67,5 kg , 75-90+ kg. En 
mästare/mästarinna per viktsgrupp koras. Varje land får ställa upp med högst två lyftare i 
varje viktgrupp. 

                  Juniorer/Ungdom och Veteraner tävlar som hittills årligen. 
  
                  Kongressen beslutar att godkänna Nils-Petter Kundsens förslag  med röstsiffrorna 3-1 

(Finland anmäler avvikande mening). 
  
         :2      Motion från Arnold Boström om Bänkpress-NM enligt World Games-modellen men med 

fyra deltagare per nation och viktgrupp. 
  

Kongressen godkänner motionen vilken kommer att gälla f.o.m 1996 års Nordiska 
Bänkpressmästerskap. 1995 års tävling kommer att genomföras i viktklassen enligt av 
Finlands Styrkelyftsförbund utsänd inbjudan. 

  
         :3      Nils-Petter Kundsen informerar inför IPF:s kongress. 
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NPF:s kongress beslutar att som IPF-president stödja Norbert Wallauch. Och som IPF:s 
generalsekreterare Arnold Boström (efter avgående John Moody). Beslutet enhälligt.  

  
§9     Kongressen beslutade om oförändrat årsavgift till NPF 1.000:- (svenska kronor.  
  
§10   Beslut om 1996 års Nordiska mästerskap: 
         Seniorer och damer: Danmark 1996-09-07—08 
         Juniorer och Ungdom: Finland 1996-04-13—14 

Veteraner: Sverige 1996-10-05—06 (flyttning av datum pga kollision med Finlands 
veteranmästerskap – kongressen enig i denna fråga).  

         Bänkpress: Norge 1996-05-11—12 
  
         Beslut om 1997 års Nordiska mästerskap: 
         Seniorer och Damer: Sverige 1997-09-13—14 
         Juniorer och Ungdom: Norge 1997-04-12—13 
         Veteraner: Finland 1997-10-04—05 
         Bänkpress: Danmark 1997-05-10—11 
  
§11   Val av NPF-styrelse:  

Willy Candemyr omvaldes med acklamation till NPF-president och Georg Boström till NPF-
generalsekreterare 

  
Övriga styrelseledamöter Klaus Broström (Danmark), Kalevi Oksanen (Finland) och Nils-
Petter Knudsen (Norge). 

  
§12   Inga övriga frågor fanns att avhandla.  
  
§13   President Willy Candemyr tackade för givande diskussioner och beslut vilka säkerligen 

kommer att utveckla nordisk styrkelyft och samarbete inom vår idrott. 
  
Vid protokollet 
Georg Boström 
Kongressekreterare 
  
Justeras 
Willy Candemyr 
Kongressordförande 
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