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Lokal: Via ZOOM 
Datum: 2022-11-29 
 
 
Möte med klubbrepresentanter- Västra Svealands Styrkelyftsförbund 
 
Deltagare: 
Josef Eriksson- Hallsbergs AK 
Robin Petterson- Hallsbergs AK 
Felicia Setthammar- Nora AK 
Jonas Telégin- Nora AK 
Per Stenbäck- Nora AK 
Joel Alfredsson- Karlstad AK 
Martin Lindby Aas- Karlstad AK 
Daniel Dalerhult- Kristinehamns ABK 
Philipp Christmann- Örebro KK 
Malin Ängerteg- Forshaga AK 
Emil Findahl Johansson- Norberg FK 
Fredrik Folkjern- Västerås KK 
Thomas Gustavsson- Västra AK 
 

1. Öppnande av möte: 
Mötesordförande och representant från VSSF styrelse Josef Eriksson hälsar alla välkomna 
och uppskattar att så pass många kunde delta på detta möte. Felicia Setthammar 
representerar VSSF styrelse och för protokoll för de som tas upp under mötet.   
 

2. Nya hemsidan 
Från och med 2023 kommer vi ha en nyare och flexiblare hemsida. Denna kommer vara 
likande SSF hemsida och vara mer lättillgänglig och här kommer vi samla information och 
nyheter kommer presenteras här främst istället för att använda flera forum (exempelvis 
Facebook) som vi nu gör.  
 

3. Bänk SM- Hallsberg 18-19 mars.  
Josef informerar om hur planen med detta arrangemang och hur den kommer ser ut. Planen 
är att det kommer vara i en idrottshall och inte i deras vanliga arena. Efterlyser behovet med 
klovarlag från andra klubbar i distriktet till detta och anmälan sker till Josef. Mer information 
kommer längre fram om upplägget.  
 

4. Funktionärsersättning 
Josef informerar om den funktionärsersättning som är nytt för VSSF på senaste där en 
förening kan vid tävling ansöka om ersättning för externa funktionärer/ klovare från 
distriktet. Högst 1500 kr/år kan ansökas om per klubb. Blankett finns på VSSF hemsida. 
Gäller ej på SM men på regionala tävlingar.  
 

5. Serietävlingar 2023 

• Nora AK: Vill helst arrangera serie 2 och arrangera fler om behovet finns. I begränsat 
antal lyftare.  

• Forshaga: Vill köra serie 2 och också där begränsat antal.  

• Västerås KK: Kan arrangera serie 1, 3 och 4. De har mer öppet att ta fler lyftare.  

• Karlstad AK: Önskar arrangera serie 1.  
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• Örebro KK: Planerar att ha en tävling per/ seriefönster. Detta är beroende av hur de 
får arrangera ev nationella tävlingar och hur andra möjligheter ser runt i distriktet. 
De har möjlighet att ha fler tävlanden.  

• Kristinehamn ABK: Önska köra serie 3 eller 4 i begränsat format av tävlanden.  

• Hallsberg AK: Kan arrangera serie 3 i SL och en serie i bänkpress i början av första 
seriefönstret.  

 
Då seriefönstret ändras till nästa årskalender med ett större fönster med längre tid att 
genomföra serietävling. Många klubbar ser fördelar med att fler föreningar kommer kunna 
hålla mindre tävlingar som är genomförbara på eget håll. Det diskuteras också om att införa 
maxtak på deltagare vid serietävlingar där de blir ”först i kvarn” vid anmälan och detta för 
att förhindra ”sista sekunden ”anmälningar sista dagen. Denna typ av maxtak är valbart för 
varje inviduell klubb och kan vara ett stöd vid planering och är inte något beslutat av VSSF. 
Något som också tas upp som stöd och kan vara i tankarna är att ha efteranmälan vid 
serietävlingarna där man höjer anmälningsavgiften för de senare anmälningarna.  
 
Klubbarna önskar att uppmärksamma: att vid planering av serietävling ha i eftertanke hur 
detta förhåller sig tidsmässigt till de större nationella evenemang så att man hinner/ kan 
kvala till dessa mästerskap. Här önskas att VSSF ska flagga på hemsidan vid kommande 
arrangemang. De klubbar som har tänkt att arrangera serier under samma seriefönster 
uppmanas att prata med varandra som en del av planeringen och för att planera resurser av 
domare m.m.  
 

6. DM arrangörer 2023 
Nora önskar arrangera Bänkpress-DM 2023. Örebro KK önskar ta DM i SL, 2023 och lägga det 
vid seriefönstret 4 vid slutet av året. Att införa ett DM bara för ungdomar och juniorer 
diskuteras och är positivt hos klubbarna där många anser att kvalgränserna för DM var för 
höga i år för klubbarnas ungdomar och juniorerna och det önskas bli mer öppet. Beslut 
kommer tas av styrelsen om detta.   
 

7. Svealands mästerskapen 2023 
Nora kan tänka sig att arrangera Svealands.  
 

8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor från deltagarna.  
 
Inbjudan till möte med klubbrepresentanter under 2023 kommer att delges framåt.   
 
 
 
  
 

 


