DFSA: Årsberetning 2018
Sæson 2018 nåede sin ende og det giver os anledning til at evaluere sæsonen, der gik og drage vores
erfaringer med ind i en ny sæson 2019. Kasserer Chris Skovbak, bestyrelsesmedlem Thomas Kær,
samt bestyrelsesmedlem Andreas Andersen fratræder alle deres bestyrelsesposter og dermed skal nye
kræfter til, for den kommende sæson i DFSA og stærkmandssporten. Da bestyrelsesmedlem Erik
Mazur er på valg, har bestyrelsen aktuelt følgende konstellation:
Formand: Kristine Castance
Næstformand: Mie-Pil Simmelsgaard-Madsen

Året der gik
Den ny konstituerede bestyrelse i januar 2018 gik straks i gang med at etablere et endnu bedre
fundament for fremtiden i DFSA, hvilket bl.a. betød at DFSA officielt og formelt blev en forening og
derved fik en tilhørende foreningskonto. Derudover blev forældede samarbejdsaftaler fornyet med en
større grobund for fremadrettet samarbejde. Som symbol på de nye tider i forbundet blev der ligeledes
afholdt et super hyggeligt ’Træn&Hyg’ arrangement hos Asbjørn Riis på Mors.
Inden bestyrelsen havde set sig om og efter mange timers arbejde med at finde hoved og hale i hvad
der var overladt, blev det maj måned, hvor både HULK CLASSIC 2018 og COPENHAGEN
STRONGMAN CHALLENGE for første gang nogensinde stod for skud og de blev begge en stor
succes til glæde for både øvede, let øvede, begyndere, kvinder, U90, U105 og OPEN atleter takket
være vores arrangører; Jake, Herman og undertegnede.
I mellemtiden stod det klart, at det ikke var en realitet at afholde tre kvalifikationsstævner i 2018.
Med ét blev ØERNES STÆRKESTE MAND 2018 til og at afholde bare to kvalifikationsstævner,
viste sig at være en stor succes til glæde for både atleter, arrangører og DFSA. JYLLANDS
STÆRKESTE MAND 2018 blev, som de foregående år, afholdt på NørreTorv i Vejle, hvor det
traditionen tro blev afholdt af Mie-Pil og Allan Simmelsgaard-Madsen som et flot og velplanlagt
arrangement med bagende sol og varme temperaturer hele dagen igennem. Erik Mazur kunne for
første gang hæve det største trofæ og kalde sig Jyllands Stærkeste Mand 2018 med en overlegen sejr
på dagen, hvor mange tilskuere fra nær og fjern havde taget vejen til Vejle for at overvære opgøret.
En måned senere blev det tid til at finde den stærkeste iblandt fynboere, sjællændere og atleter
bosiddende på de danske øer. Her dominerede Mikkel Leicht atter feltet og fik en sikker sejr som
Øernes Stærkeste Mand 2018 på den solskinsfyldte dag i de traditionsrige rammer på Bakken i
Klampenborg. Konkurrencen blev for første gang afviklet af undertegnede, som trods den akutte
overtagelse, blev en stor succes og mindeværdig dag for både atleter og publikum.
Da kalenderen nåede til september, var hele tre træningssamlinger afholdt. Først i juni hos Asbjørn
på Mors med stor tilknytning fra deltagere og dernæst i august Svinestien i Gørlev hos Steffen
Jørgensen, hvor der til trods for en unik mulighed med træning af både Mikkel Leicht og tidligere
Danmarks Stærkeste Mand, Nicolai Hansen kun var dukket en håndfuld deltagere op, der dog sikrede
en super hyggelig dag og fik en lærerig oplevelse med sig hjem. I september stod SportsClub Lystrup

og Martin Lægdsmand klar til at huse en masse stærke folk i deres flotte udendørs areal, hvor mange
stærke atleter var dukket op for at prøve deres fine udstyr og faciliteter af.
Skæbnen for Danmarks Stærkeste Mand 2018 blev, efter mange dialoger og forhandlinger, en fusion
med Iron Rebel World Show og Scandinavian Fitness Expo afholdt i november måned. Det var med
store forhåbninger og positive øjne, at der nu åbnede sig en mulighed for at forene træningsmiljøet
på tværs af sportsgrene og forstærke stærkmandssportens fundament yderligere. Det var samtidig med
ønsket om, at det unikke, værdierne og suveræniteten i stærkmandssporten ikke gik tabt undervejs.
Chris Skovbak gik sammen Rx’d Events for at stable den hidtil bedste stærkmandskonkurrence for
atleterne på benene. Desværre måtte Chris afslutte samarbejdet med Rx’s Events bare få uger før
DSM for at sikre kvaliteten af konkurrencen og derfor trådte undertegnede ind i stedet og sammen
maksimerede vi og udnyttede arrangementet til dets fulde med de forudsætninger, der var. Mange
erfaringer rigere, men allervigtigst så var det en konkurrence for atleterne og ikke bare til dem. En
begivenhedsrig weekend, hvor Mikkel Leicht for femte år i træk kunne kalde sig Danmarks Stærkeste
Mand!
Grundet det smalle udbud af konkurrerende atleter frem mod Danmarks Stærkeste Mand 2018, så
bestyrelsen sig nødsaget til at bide i det sure æble og beslutte at kun OPEN-klassen, ville blive
præmieret ved årets mesterskab. Det affødte, forståeligt nok, mange utilfredse miner, men udviklede
sig alligevel til at blive det rigtige skridt på vejen, idet at DSM U105/U90 kg blev en realitet som
følge heraf. Konkurrencen udviklede sig til en super hyggelig og sjov dag, hvor alle i de respektive
klasser havde mulighed for at prøve kræfterne af. Her løb Brian Møller Larsen overlegent afsted med
1.pladsen i U90 kg klassen, hvor Chris Gjerlevsen gjorde det samme i U105 kg klassen.
Flere og flere DFSA atleter har ligeledes begået sig ved de udenlandske stærkmandskonkurrencer,
hvor her bl.a kan nævnes, Mikkel Leicht, Mike Lindtoft, Philip Kuninski, Thomas Granhof og Brian
Møller Larsen – sidstnævnte som begge blev kvitteret med vanvittigt flotte 1. pladser ved deres tur
til Indien i Strongman Champions League.
I 2018 nåede vi 10 officielle DFSA-arrangementer og dermed næsten dobbelt så mange som de
foregående år, hvilket må siges at være en markant udvikling. Stærkmandssporten har ligeledes fået
utroligt god medieomtale i det foregående år med adskillige artikler, tv-indslag og mange hundrede
tusinde visninger på Youtube. Facebooksiden har fået ca. 225 nye følgere i året 2018, hvilket også er
en indikation på, at opmærksomheden omkring sporten vokser stødt og roligt. Medlemsantallet i
DFSA er ligeledes steget med knap 25 nye medlemmer det seneste år, hvor den til sammenligning
sidste år var uændret. Dette tal håber vi selvfølgelig på, kun vokser med tiden og i takt med de nye
tiltag som bliver gjort for stærkmandssporten i Danmark, så der sikres arrangementer for alle på tværs
af niveauer, størrelser og køn.
Mine forhåbninger for det nye år er, at flere atleter, potentielle arrangører, sponsorer og andre aktører
ser potentialet i den danske stærkmandssport. Men for at det kan blive en realitet, så tror jeg at det
kræver et kulturskifte. Jeg tror på, at det kræver at flere hænder er villige til at tage fat og være med
til at forme og præge sporten, men også tage fat, når de mere kedelige, men absolut nødvendige
opgaver er påkrævet. Jeg tror at det kræver, at folket i sporten prioriterer den fælles indsats, den fælles

bevidsthed og den fælles udvikling, snarere end bare sin egen. At man er villig til at gå på kompromis,
men først og fremmest villig til at forstå og mest af alt respektere andre mennesker, holdninger og
handlinger. Vi er her alle af den samme årsag: Fordi vi på den ene eller anden måde elsker sporten
og har et ønske om det bedste for den. Lad nu vær med at gøre det surt for hinanden at være en del af
den og især ikke for dem som bruger adskillige timer af deres liv på at sikre de absolut bedste vilkår
for sporten både nu og i fremtiden – vi er absolut ikke hinandens fjender, så stop med at behandle
hinanden således. Jeg håber, at næste gang du undrer dig og ikke umiddelbart føler dig enig i et udsagn
eller et tiltag, så start, hvor det rent faktisk betyder noget: Hos afsenderen. Har man et spørgsmål eller
undren til formanden, så kontakt formanden, har man et spørgsmål eller en undren til bestyrelsen, så
kontakt bestyrelsen, i stedet for at der udbredes rygter i massevis som ingen har bekræftet og inden
man har set sig om, så har man udskammet et andet menneske personligt offentligt på de sociale
medier for noget som aldrig har fundet sted, fordi ’’man bare har hørt.’’ Behandl hinanden med
respekt og hjælp dem som har brug for det – uden dét, så er vores sport præcis som alle andres.

