
DFSA: Årsberetning 2019 

Sæson 2019 nåede sin ende og det giver anledning til at evaluere den foregående sæson og drage 

erfaringerne med ind i en ny sæson 2020 for DFSA. Formand Kristine Castance, Næstformand Mie-

Pil Simmelsgaard-Madsen, Bestyrelsesmedlem Erik Mazur er alle på valg. Bestyrelsesmedlem 

Frederik Thye fratræder sin post som bestyrelsesmedlem. Dermed skal nye kræfter til, for at sikre den 

kommende sæson i DFSA og stærkmandssporten. Bestyrelsen har således aktuelt følgende 

konstellation:  

Bestyrelsesmedlem: Thomas Granhof 

Kasserer: Jesper Adler Hansen  

Året der gik  

Efter en talsvag generalforsamling i marts 2019 var det med nød og næppe, at der kunne konstitueres 

en ny bestyrelse, men stærke ildsjæle trådte i kraft på dagen for at sikre endnu en sæson for DFSA.   

Allerede inden årsskiftet var der lagt talrige arbejdstimer og ressourcer i at få etableret minimum det 

samme antal stævner og arrangementer som det foregående år, og i de første måneder så det i den 

grad ud til at bære frugt med adskillige konkurrencer på tegnebrættet for alle niveauer og køn. Flere 

arrangører og centrale nøglepersoner måtte dog efterfølgende springe fra, og årets første DFSA-

konkurrence blev således igen HULK CLASSIC 2019 afholdt af Jake Hulk ved FitnessLab i Ringsted, 

hvor Martin Overgaard i ’let-øvet’’-klassen og Kasper Riis i ’øvet’-klassen kunne kalde sig årets 

vindere.  

JYLLANDS STÆRKESTE MAND blev igen afholdt på NørreTorv i Vejle – et årelangt samarbejde 

mellem City Vejle, og Allan og Mie-Pil Simmelsgaard-Madsen som hvert år sikrer et sublimt 

arrangement for både atleter og tilskuere. Igen i år var vi heldige med vejret i det midtjyske, da Erik 

Mazur for 2. gang i træk kunne kalde sig JYLLANDS STÆRKESTE MAND efter et spændende 

opgør mellem de jyske atleter, hvor tilskuere var stødt til fra både nær og fjern.  

2019 blev også året, hvor DSM U105/U90 kg for alvor fik luft under vingerne og det blev afholdt 

med stor succes på Dyrehavsbakken, hvor der er etableret et sublimt samarbejde mellem DFSA og 

Bakkens administration. Det blev desværre også dagen, hvor en større skade skulle ramme sporten i 

nyere tid, da Dennis Lysdal til alles rædsel faldt med loggen ned over sig under stævnet, og måtte 

hastes på hospitalet efter kyndig og hurtig hjælp fra DFSA-repræsentanter og læge. Sidst på dagen 



var det henholdsvis Frederik Thye i U90 kg-klassen og Chris Gjerlevsen i U105 kg-klassen som 

kunne løfte de største trofæer. Deres sejr blev samtidig kvitteret med en kvalifikationsplads hver til 

årets SCL World Championship, som blev afholdt i december 2019 som følge af det gode samarbejde 

mellem DFSA og Strongman Champions League ledt af bestyrelsesmedlem Thomas Granhof.  

Det foregående år, blev også året hvor stærkmandssporten atter skulle se dagens lys i Ringsted. 

ØERNES STÆRKESTE MAND 2019 udfoldede sig på den nostalgiske græsplæne foran Sct. Bendts 

Kirke under en solskinsrig dag, hvor plænen var fyldt op med glade og engagerede tilskuere som alle 

bidragede til en fantastisk stemning på dagen. For anden gang var det undertegnede som stod i spidsen 

for arrangementet i et samarbejde med Steffen Jørgensen i hans debut som stævnearrangør og efter 

et utroligt vellykket arrangement, kunne Mikkel Leicht atter kalde sig Øernes Stærkeste Mand.  

Med kvalifikationsstævnerne afviklet, var der nu kun sæsonens højdepunkt for OPEN-klassen 

tilbage! Danmarks Stærkeste Mand 2019 er en tung sten at løfte, men Jesper Adler Hansen og Jake 

Hulk, formåede i et stærkt samarbejde at løfte den op på højeste podie. Ringsted viste sig atter at være 

et godt valg for sporten, da Plastfabrikken i Ringsted lagde rammer til årets største og tungeste opgør 

og det blev et arrangement, hvor den mere intime, men hårrejsende stemning omkring DSM for alvor 

kom til udtryk. Alle atleter var mødt op i en skarp form, hvor der blev kæmpet til stregen og mere til 

hele konkurrencen igennem. For 6. år i træk kunne den regerende Danmarks Stærkeste Mand, Mikkel 

Leicht sikre sig førstepladsen og en titel mere til samlingen.  

Adskillige DFSA-atleter har også begået sig udenfor de danske landegrænser: Heriblandt Thomas 

Granhof, Frederik Thye, Chris Gjerlevsen og Anders Aslak, hvor alle er kvitteret med flotte 

placeringer til b.la. Bodypower Galaxy, SCL World Championship U23, U105 og U90, hvor atleterne 

har fremvist den danske fane på den internationale stærkmandsscene med rigtig høj kvalitet og god 

sportsmanship. Alle atleters ture har været økonomisk støttet af DFSA for at bidrage til at mindske 

atleternes udgifter i forbindelse med deres udenlandsrejser.  

I 2019 nåede vi desværre ikke nær så mange officielle DFSA-arrangementer som i det foregående år 

grundet mangel på frivillige hænder. Det har også betydet mindre medieomtale for sporten og DFSA 

end sammenlignet med 2018. Facebooksiden vokser dog fortsat stødt og roligt, og har fået ca. 250 

nye følgere i året 2019, hvilket er en indikation på, at potentialet i sporten langt fra er indfriet til fulde. 

DFSA’s økonomiske ressourcer er samtidig ved at nå et niveau, hvor der er plads til at investere i nye 

tiltag og muligheder til gavn for sportens atleter i fremtiden. Medlemstallet er på nuværende tidspunkt 



en smule lavere end ved sidste års generalforsamling, men kan muligvis tilskrives den nye dato for 

generalforsamlingen, hvor mange først skal forny deres medlemskab senere på året.  

I sidste års beretning talte jeg langt og længe om et kulturskifte i den danske stærkmandssport. 

Hvordan jeg havde et dybt ønske om, at flere kunne se potentialet i sporten, være villige til at give en 

frivillig hånd med engang imellem, være med til at forme sporten og dens udvikling, både når det er 

sjovt og når de grundlæggende driftsopgaver, kræver det. Det skete desværre ikke. De faglige 

kompetencer og organisatoriske strategier som jeg fandt relevante for vores sport, for at indfri det 

åbenlyse udviklingspotentiale som den har, har aldrig rigtigt fået lov til at udfolde sig i min tid som 

formand. Derudover er jeg nået til et kæmpe vendepunkt i mit personlige liv, hvor mine prioriteringer 

skal målrettes og i den målretning er der desværre ikke længere plads til DFSA. Det betyder, at jeg 

ikke vil genopstille til formandsposten ved valget i dag og en ny skal stå i spidsen for DFSA. Det er 

både med et lettet sind og et tungt hjerte, at jeg har truffet den beslutning, for jeg ønsker kun det 

absolut bedste for sporten og DFSA, og jeg håber derfor at nogle af jer som sidder her i dag, vil løfte 

opgaven sammen for at sikre sporten og foreningen i fremtiden.  

DFSA har sportsliggjort stærkmand i Danmark, DFSA har bidraget til at ensrette rammerne for 

sporten til gavn for alle i sporten herhjemme, DFSA har muliggjort rigtig mange tilbud og kan stadig 

muliggøre endnu flere tilbud, hvis det er det folk, ønsker og er villige til at arbejde for. Det kræver 

bare en fælles indsats.  

 

 

 


