
Årsberetning 2016 
 

Bestyrelsesåret 2016 er ovre og det giver os mulighed for at reflektere over årets gang og se frem imod et 

nyt og spændende år for DFSA og den danske stærkmandssport. På nuværende tidspunkt ser bestyrelsen i 

DFSA således ud: 

Formand – Nicolaj Holstein 

Næstformand – Lars Besand 

Kasserer – Henrik Andersen 

Bestyrelsesmedlem – Julie Grønborg Bægaard 

Bestyrelsesmedlem – Thomas Granhof 

Bestyrelsesmedlem – Allan Madsen 

Konstitueret Bestyrelsesmedlem – Erik Mazur Thomsen 

Suppleant – Dan Ertmann Poulsen 

 

Succeser i 2016 

 

Kvalifikationsstævner 
Vi fik i 2016 afholdt vores tre kvalifikationsstævner på henholdsvis Fyn, Jylland og Sjælland – alle tre 

arrangementer med stor succes. På Sjælland lagde Herman Mohr Hermansen og Amager kulisser til en god 

dyst iblandt nogle stærke atleter. Selvom hans postadresse ikke er at finde på Sjælland, blev det alligevel 

jyske Erik Mazur Thomsen som løb med sejren og titlen som Sjællands Stærkeste Mand 2016. Ved at 

bevæge os lidt længere vest på, kom vi til Svendborg, hvor kampen om Fyns Stærkeste Mand skulle stå. 

Igen i år lagde undertegnede, Torvet i Svendborg og de store tribuner rammerne for et succesfuldt 

arrangement med mere end 2.000 tilskuere. Sidste års nr. 2 Morten Lund gjorde rent bord, og kunne i 2016 

hæve trofæet og kalde sig Fyns Stærkeste Mand. 

Ligeledes gik turen også forbi Horsens hvor Allan og Mie-Pil Simmelsgaard Madsen stod i spidsen for 

Jyllands Stærkeste Mand arrangementet. Trods en fugtig regnbyge eller to, var det talstærke publikum 

loyale og blev til det sidste ord blevet sagt i mikrofonen af årets konferencier. Også her blev der gået til 

stålet af vores stærke atleter og den forsvarende Danmarks stærkeste mand, Mikkel Leicht, blev manden 

der træk det længste strå og løb med sejren i det jyske. 

 

Danmarks Stærkeste Mand 
Efter to succesfulde i år Svendborg Idrætscenter rykkede arrangementet i 2016 til større, bedre og mere 

centrale faciliteter i Odense Idrætspark. En arena med mange muligheder og som i den grad løftede 

Danmarks Stærkeste Mand arrangementet til nye højder. Mere end 800 tilskuere havde sikret deres 

indgangsbillet til showet, og med landets stærkeste atleter, var rammerne sat for det største Danmarks 

Stærkeste Mand show nogensinde. Eddie Hall, den første i menneskets historie der har dødløftet 500 kg, 

var også at finde i Danmark i forbindelse med arrangementet. Ligeledes var verdens stærkeste kvinde, 

Donna Moore, også at finde i Danmark i forbindelse med arrangement, hvor hun bl.a. performede med et 

show hvor hun satte en ny verdensrekord på 150 kg i atlas sten, ligesom hun også, i ledtog med Eddie Hall, 

afholdte flere seminarer. Ligeledes bragte arrangementet også megen medieomtale med sig, med bl.a. 

flotte avisartikler og tv interviews, f eks i Go’ Aften Danmark og TV2 Fyn. 

 



 

 

Dansk succes i udlandet 
2016 var også året hvor Danmark og DFSA for alvor kom på verdenskortet og sammen med vores atleter, fik 

skabt historie. For første gang i hele 12 år var en dansk atlet repræsenteret ved World’s Strongest Man og 

Mikkel Leicht viste den danske fane rigtig flot frem i Botswana Afrika, trods en ben skade påført under en 

disciplin, der hæmmede Mikkel i hans performance. Trods dette formåede Mikkel alligevel at vinde en 

disciplin i sit kvalifikations heat (Dumbbell), og gjorde sig i den grad bemærket med sit skandinaviske 

udseende, sin enorme fightervilje og sin verdensklasse skulderstyrke!  

Udover sin flotte WSM deltagelse, var 2016 også året hvor Mikkel Leicht gjorde sig bemærket andre steder 

internationalt. Blandt andet vandt Mikkel OPEN klassen ved Bodypower i England, placerede sig på en flot 

2.plads ved Toyota Battle på Færøerne, ligesom han i december var den danske repræsentant ved Ultimate 

Strongman World Championship i Metro Radio Arena i Newcastle. 

2016 blev også året hvor Danmark fik en verdensmester! 

Brian Møller Larsen der flere gange har været Danmarks Stærkeste Mand i sin respektive vægtklasse, gik i 

september hele vejen ved Strongman Champions League VM U90/U105 i Kokkola, Finland og vandt 

mesterskabet i U90. En bedrift som i den grad er ekstraordinær og som vil være printet i de uskrevne 

historiebøger i mange år frem! Ved selvsamme verdensmesterskab havde DFSA også yderlige to atleter 

repræsentert i form af Lars Besand (U105) og Lasse Walther Nielsen (U90), der begge kæmpede en brag 

kamp men desværre ikke klarede sig igennem nål øjet i kvalifikationen. 

Ligeledes havde vi for første gang nogensinde danske atleter repræsenteret ved Arnold Amateur 

Strongman World Championship i Columbus, Ohio - en konkurrence der anses som den største indenfor 

amatørgrenen. Kasper Myren Riis, Brian Møller Larsen og Lars Besand var repræsenteret i U105, hvor 

sidstnævnte fik en 13 plads over all som den bedst placeret dansker. 

Trods et felt af rigtig stærke unge mænd, repræsenterede Philip Kuninski også Danmark flot ved Ultimate 

Strongman Junior World Championship i Canada, i sin internationale debut. 

Med lidt held i uheld, blev 2016 også året hvor Chris Skovbak fik sin internationale debut. Med Mikkel 

Leicht’s WSM deltagelse, kunne han desværre ikke deltage ved Strongman Champions League Finland som 

ellers planlagt – dette blev Chris’ mulighed for at prøve kræfter mod nogle af verdens bedste. 

 

Overordnet 
Efterspørgslen efter flere stævner er blandt vores medlemmer generelt stor. Derfor er det også på sin plads 

at nævne de arrangører som vælger at bidrage med events og grandprixstævner rundt omkring i landet, f 

eks Lollands Stærkeste Viking, som i 2016 var et flot afviklet arrangement. 

Generelt er vi både som sport og forbund kommet længere og længere ud i de danske hjem, skabt 

genkendelighed og opmærksomhed. Dette ses også på bl.a. vores facebook side der sidste år ved samme 

tid lå på omkring de knap 1.000 likes – i dag runder vi knap 1.700. 

Medlemstallet i forbundet er desværre næsten status quo, hvor vi ved samme tid sidste år havde 56 

medlemmer har vi nu 50 aktive medlemmer. Dette mener jeg bl.a. kan skyldes manglede fornyelse af 

medlemskaber m.m. da vi totalt set, tæller væsentligt flere som har været igennem medlemssystemet 

gennem tiden. 

 

 



 

Mål for 2017 
 

- Vi lykkes desværre ikke at indfri vores mål i 2016 angående sociale sammenkomster for vores 

medlemmer. Derfor er ét vores mål i 2017 at afvikle flere arrangementer såsom træningssamlinger, 

sammenkomster m.m. 

 

- Vedligeholde vores gode internationale samarbejder og fortsat skabe muligheder for vores atleter 

rundt omkring i verdenen og støtte med de midler vi har til rådighed. 

 

- Motivere flere til at arrangere mindre grandprix stævner og bistå/udvikle de nuværende arrangører 

vi allerede har. 

 

- Forsætte vores positive udvikling af mesterskabsstævnerne og sætte standarden endnu højere. 

 

- Høste positiv gevinst af, at der for første gang i 20 år afvikles et stort internationalt stævne i 

Danmark og arbejde på, at gøre Ultimate Strongman World Championship Series - Denmark til en 

stor succes. 

 

Jeg vil ligeledes også gerne benytte lejligheden til at takke alle involverede for et godt, mindeværdigt og 

frugtbart år. 2016 var året der for alvor rykkede Danmark og DFSA fremad og personligt var det også en 

stor sejre og glæde, da vi nåede et mål som blev sat helt tilbage i 2013, da DFSA blev stiftet – nemlig at få 

en dansk atlet med til WSM igen. Selvom 2016 er et år vi kan kigge tilbage på med stor tilfredshed, så har vi 

stadig en masse arbejde foran os og vi skal fortsat arbejde hårdt på at udvikle DFSA og sporten endnu mere. 

Derfor skal der herfra også lyde en opfordring til alle der brænder for sporten om, at 2017 skal blive året 

hvor vi alle giver den en ekstra skalle og støtter op – hvad enten det er som arrangør, hjælper, 

initiativtager, idéskaber, bestyrelsesmedlem eller noget helt andet. Vi står bare stærkere når vi står 

sammen og løfter i samlet flok. 

 

Med venlig hilsen 

Nicolaj Holstein 

Formand - DFSA 


