Årsberetning 2015
Bestyrelsesåret 2015 er nu ovre og det er tid til at vurdere på årets gang.
På nuværende tidspunkt ser bestyrelsen i DFSA således ud:
Formand – Nicolaj Holstein
Næstformand – Lars Besand
Kasserer – Henrik Andersen
Bestyrelsesmedlem – Payam Samarghandi
Bestyrelsesmedlem – Flemming Bruntse
Bestyrelsesmedlem – Jacob Nielsen
Bestyrelsesmedlem – Herman Mohr Hermansen
Suppleant – Dennis Rasmussen
Suppleant – Thomas Granhof

Succeser i 2015

-

Sjællands Stærkeste Mand – et flot stævne der igen blev afviklet på Amager Strandpark, hvor
endnu flere tilskuer kontra 2014 var mødt op for at overvære konkurrencen.
Konkurrencen blev vundet af Nicolai Hansen, der i adskillige år kunne kalde sig Danmarkssamt Sjællands Stærkeste Mand.
Et flot stykke arbejde blev i dette sammenhæng udført af Henrik Andersen samt Herman og
Bodil Hermansen. En stor tak til dem for deres indsats.

-

Jyllands Stærkeste Mand – I nye omgivelser centralt i Herning Centret propfyldt med
publikum hele vejen rundt om den opsatte arena der tilsammen skabte en rigtig god
stemning. Her løb den nuværende Danmarks Stærkeste Mand, Mikkel Leicht, med sejren og
kunne derfor tilføje endnu en titel til sit CV. Igen i år skabte Allan og Mie Simmelsgaard
Madsen en fantastisk konkurrence hvor det store forarbejde tydeligt afspejlede resultatet.
En stor tak til dem begge skal der også lyde herfra.

-

Fyns Stærkeste Mand – det sidste i rækken af vores tre kvalifikationsstævner.
Som nyt tiltag, dog stadig i samme by, blev konkurrencen afholdt på Torvet i Svendborg.
Her dannede store mobiltribuner og den flotte Vor Frue kirke i baggrunden, scenen for en
historisk konkurrence, hvor mere end 2.000 tilskuer var mødt frem for at se slagets gang.
Brian Møller Larsen, som også i 2014 vandt konkurrencen, løb igen med sejren og kunne
derfor endnu engang kalde sig Fyns Stærkeste Mand.
Konkurrencen blev arrangeret af undertegnede.

-

Danmarks Stærkeste Mand – den store finale!
Igen i år lagde Svendborg Idrætscenter adresse til den store konkurrence, og der var lagt i
kakkelovnen til noget stort, da 2014 blev en succes.
2015 formåede at leve op til forventningerne og blev ét af de største arrangementer set på
dansk jord nogensinde. Britiske Eddie Hall, der både er verdensrekordholder i dødløft,
Britian’s samt Uk’s stærkeste mand, var i forbindelse med arrangementet i DK, hvor han bl.a.
udførte et eksklusivt seminar og gæsteoptræden samt overrakte 1.præmien til Mikkel Leicht,
der igen kunne kalde sig Danmarks Stærkeste Mand, efter at have vundet seks ud af seks
discipliner. Ligeledes var Ekstra Bladet TV igen i år i Svendborg, for at sende konkurrencen
direkte LIVE på Ekstra Bladets netavis. Ligeledes havde ca. 700 tilskuer lagt vejen forbi
Idrætscenteret for at overvære arrangementet.
Konkurrencen blev arrangeret af undertegnede.

-

Udover vores mesterskabsstævner blev der også afholdt nogle træningssamlinger, bl.a. i
Aalborg, hvor Lars Besand var arrangør af en succesfuld træningssamling. Ligeledes blev en
samling også afholdt i Svendborg af undertegnede. Erfaringen påviste endnu engang, at
disse træningssamlinger skaber stor værdi for sporten og tiltrækker både nye som ”gamle”
atleter. Disse samlinger er oplagte muligheder for udefrakommende til at få indsigt i sporten
og få den afprøvet på egen krop. Dog må vi erkende at ambitionen omkring at afholde
minimum fire stk årligt desværre ikke lykkes i 2015.

-

Ligeledes havde DFSA og dets atleter også stor succes i udlandet.
Flere atleter deltog ved flere store internationale konkurrencer – her kan bl.a. nævnes
Strongman Champions League, Europe’s Strongeste Man og Arnold Amatuer Strongman
World Championships, som DSM var kvalifikation til.
Ved disse lejligheder udviste vores atleter nogle rigtig flotte præstationer og
repræsenterede DFSA på bedste vis.
Ligeledes blev et samarbejde med Giants Live også etableret, hvilket bar frugt i form af, at
DSM blev kvalifikation til Giants Live 2015.

En anden stor succes for DFSA og den danske stærkmandssport i 2015 var også, at flere mindre
grandprixstævner rundt omkring i Danmark så dagens lys og flere atleter såvel som ildsjæle
begyndte at tage mere initiativ til at tage arrangørkasketten på.
Ligeledes skal den store tilslutning af medlemmer gennem 2015 selvfølgelig også nævnes.
Medlemstallet er i skrivende stund rundet 56 stk hvoraf vi talte 9 stk ved årsskiftet 2014/2015 –
det må betegnes som en stor succes for DFSA og sporten!
Forbundets facebook side indikere også, at vi rammer bredere og bredere som tiden går.
Ved sidste års generalforsamling talte vores side 590 likes – i dag er vi på knap 1.000.

Mål for 2016

-

Udvikle flere aktiviteter for medlemmer, bl.a. flere træningssamlinger, seminarer, kurser,
sammenkomster m.m.

-

Forsat bistå arrangører og ildsjæle med støtte og hjælp ved arrangementer og nye idéer
således at mængden af grandprixstævner og des lignende forsat vokser.

-

Forsat udvikle på vores internationale samarbejde, således vores atleter kan komme til
udlandet og konkurrer – både i større og mindre konkurrencer og forskellige vægtklasser.

-

Fastholde den høje standard på vores mesterskabsstævner.

Afsluttende
Afslutningsvis vil jeg benytte lejligheden til at takke alle interessenter. Her skal bl.a. nævnes vores
arrangører, medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, sponsorer der støtter vores mesterskabsstævner
og selvfølgelig, alle de mennesker der trofast møder talstærkt op ved vores arrangementer og
støtter alle vores atleter og vores sport.
Jeg vil også gerne takke de ildsjæle der i 2015 har valgt at prøve kræfter som arrangører og jeg håber
selvfølgelig på deres forsatte samarbejde. Generelt er det glædeligt, at flere ønsker at bidrage og
være med til at gøre noget godt for andre mennesker i sporten. Arrangørstablen har i flere år været
meget lille, men jeg er fortrøstningsfuld og har en gode mavefornemmelse omkring fremtiden for
DFSA. Som formand for DFSA siden den spæde start, er det glædeligt at være en del af den positive
udvikling sporten har haft siden DFSA’s stiftelse i 2013.

Med venlig hilsen
Nicolaj Holstein
Formand – Danish Federation of Strength Athletes

