Årsberetning 2014
Bestyrelsesåret 2014 er ovre og vi ser nu frem imod et nyt og spændende år for den danske
stærkmandssport. På nuværende tidspunkt ser bestyrelsen således ud:
Formand – Nicolaj Holstein
Næstformand – Torben Sørensen
Kasserer – Henrik Andersen
Bestyrelsesmedlem – Payam Samarghandi
Bestyrelsesmedlem – Lars Besand
Bestyrelsesmedlem – Dennis Rasmussen
Bestyrelsesmedlem – Herman Mohr Hermansen
2014 var et spændende og godt år for DFSA, hvor nye tiltag blev taget og sporten udviklede sig i den rigtige
retning.

Succeser i 2014
-

Vi tog initiativet til at afholde officielle træningssamlinger rundt omkring i hele landet, hvor folk fra
nær og fjern deltog. Dette blev en stor succes hvor både erfarne og uerfarne atleter deltog og hjalp
hinanden på kryds og tværs. Disse træningssamlinger skabte et godt billede af stærkmandssporten,
hvor kammeratskabet og sammenholdet var det dominerende.
Ligeledes har samlingerne været en stor mulighed for, at rekruttere nye atleter og interessenter, af
begge køn.

-

Vores mesterskabsstævner blev en stor succes!
Allan og Mie arrangerede et rigtig flot Jyllands Stærkeste Mand midt i hjertet af Herning, hvor
publikum var mødt talstærkt op, for at overvære konkurrencen.
Herman arrangerede et flot Sjællands Stærkeste Mand på Amager Strandpark, hvor bl.a Tv2 Lorry
var ude og lave et rigtig fint indslag.
Fyns Stærkeste Mand og Danmarks Stærkeste Mand blev arrangeret af undertegnet.
Med et publikum a 1500-2000 mennesker, og et setup der bl.a. indeholde koncert med X-factor
vinderne- Anthony Jasmin, blev dette også en stor succes.
Som et ny tiltag i nyere tid blev Danmarks Stærkeste Mand afholdt indendørs om efteråret.
Arrangementet blev afholdt i Svendborg Idrætscenter, hvor en total udsolgt sal skabte rammerne
for noget helt nyt og stort. Ekstra Bladet TV sendte live fra arrangementet og ca. 30.000 unikke seer
sad og så med bag skærmen, da Mikkel Leicht løb med titlen, som Danmarks Stærkeste Mand.
Ligeledes var der også forsøgt etablering af et expo område, hvilket blev en succes.

-

For første gang nogensinde havde vi dansk deltagelse ved MHP Strongman Champions League, da
Mikkel Leicht repræsenterede Danmark og DFSA i Holland.

-

Vi havde dansk deltagelse ved VM i U90 kg og ved U105, som begge foregik i Finland.
Her skal nævnes at Brian Møller Larsen fik en rigtig flot 3. plads

-

Vi har i dag 590 likes på vores facebook site og flere kommer løbende til.

-

Vi har i dag et medlemstal på 49 betalende medlemmer, hvor af vi havde 9 ved årskiftet.

Vores planer for 2015
-

Forsat afholde officielle DFSA træningssamlinger rundt omkring i landet hvor vi vil tilstræbe efter,
at afholde minimum fire i løbet af året.

-

Forsætte den positive udvikling vores mesterskabsstævner har haft

-

Forsætte den gode kontakter til medier og TV

-

Forsat skabe udenlandsk deltagelse til vores atleter via vores samarbejde med forskellige
organisationer og forbund

-

Bedre udarbejdelse af nyhedsbreve/mails til medlemmer

Afsluttende
Jeg vil gerne personligt takke alle der var med til at bidrage til, at 2014 blev et succesfuldt år for DFSA.
Her skal både nævnes stævnearrangører, atleter, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer og ikke mindst, folk
som kom og så vores arrangementer og støttede op om vores arbejde.
Selvom det går godt for DFSA, så kan vi sagtens bruge nogle flere ildsjæle og personer, som ønsker at gøre
noget godt for andre og for sporten.
Der er ingen bestemte krav for, hvor mange år du har været i sporten eller hvor stærk du er, for at være et
bestyrelsesmedlem. Det vigtigste er du VIL sporten og tager ansvar for opgaver og initiativer som du
påtager dig. Ligeledes er arrangørstablen i DFSA også lille og derfor, trækker enkle personer et stort læs.
Derfor ønsker DFSA også, at nye og engagerede personer ønsker at blive stævnearrangører under DFSA,
således vi kan løfte flere opgaver som vi alle går og drømmer om.
Som formand og en af initiativtagerne til DFSA, er jeg mere end tilfreds og glad for at se forbundets og
sportens udvikling efter vores opstart i januar 2013 – og jeg er ganske sikker dette kun er starten.

Med venlig hilsen
Nicolaj Holstein
Formand - DFSA

