Årsberetning 2012
Bestyrelsesåret 2012 er ovre og vi har nu taget hul på et nyt spændende år. Vi har valgt at lægge
generalforsamlingen tidligt i år da vi skal have valgt en del nye mennesker ind og jo tidligere de kommer ind jo
bedre tid er der til at de kommer ind i tingenen før Debutantstævnet og DM 2013.
Ved generalforsamling 2012 blev der valgt 4 nye personer ind(Brian Bonde, Thomas Salmon, Palle West,
Flemming Jensen ), 2 suppleanter (Flemming Andreasen og Peter Hollerup), 1 revisor (Mona Gudjonsson) og en
revisorsuppleant (Ole Bak), ind i bestyrelsen. Eksisterende bestyrelsesmedlem Søren Clausen blev valgt som
kasserer og undertegnede gik fra næstformandsposten til formandsposten. Efter generalforsamlingen havde den
nye bestyrelse et møde hvor vi konstituerede os, Flemming Jensen meldte sig på næstformandsposten.
Det har været et spændende år hvor vi for første gang i mange år har afholdt et debutantstævne, det blev så stor
en succes at vi har besluttet at det nu vil blive holdt fremadrettet ca. 1 mdr. før DM. Dette er med henblik på at
højne standarden på scenen til DM og samtidig give nye atleter en mulighed for at prøve af hvad det vil sige at
blive klar til en konkurrence, inden de kastes ud i et DM hvor de kan komme til at stå ved siden af atleter med
mange års erfaring.
Jeg vil gøre det kort og opsummere vores sucesser i 2012:









Vi har stadig stort fremmøde til poseringsseminarer og det er fedt at se både gamle og nye atleter der
deltager. Stor tak til Brian Rohde, Anne-Mette Glerup og ikke mindst Frederik Baadstorp for at
gennemføre disse seminarer!
Vores facebookside er gået fra at have 1400 fans, til nu at have ca. 3030!
Antallet af medlemmer er steget fra 296 i 2011  480 i 2012  610 i 2013!!! Og tallet stiger stødt!
Debutantstævnet 2012 bblev større succes end vi havde turdet håbe og vi ser frem til et endnu støre
stævne i 2013!
Bikiniklassen blev en realitet i DK ved Loaded og Debutantstævnet med stor succes!
Vi har afholdt et DM 2012, igen i år med rekordstort atletfelt, hvor der var udsolgt om lørdagen og ca.
100 billetter fra at have udsolgt søndag! Igen i år havde vores sponsorer sørget for lækre præmier til alle
deltagere, 1000 tak til alle sponsorerne der bakkede/bakker os op!
Stellan genoptog Loaded som, igen, blev en kæmpe succes! Vi ser frem til Loaded Cup 2013, der uden
tvivl bliver endnu større.
Vi havde 3 atleter afsted til EM og 1 atlet afsted til VM i år, vi er meget stolte over at flere og flere søger
om at komme afsted for at repræsentere Danmark, det bliver et spændende 2013!!!

Vores planer for 2013:











Bedre opdateret FB side
I samarbejde med dommergruppen har vi besluttet at tage Physique klassen for både mænd og kvinder
ind
Bedre opdateret website
Nyhedsbrevet starter op igen
Inspirationsseminarer med fokus på den fri rutine
Flere sociale medlemsarrangementer
Flere medlemsfordele
Mere DBFF merchandise
Hurtigere svartider
Og meget, meget mere!

Debutantstævnet:
Debutantstævnet 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter. Det var en meget større succes end vi havde
regnet med. Vores forventning fra starten var at vi ville få max 25-30 tilmeldinger, hvorfor vi besluttede at
afholde debutantstævnet i forbindelse med Loaded så vi rent økonomisk var bedre sikrede.
Derfor besluttede vi også at alle der ikke tidligere havde præsteret en top 6 ved DM kunne deltage. Simpelthen
for at trække flere tilmeldinger til.
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Vi endte på 70 tilmeldte, det er vi meget stolte af og nu ved vi at interessen er der. Både danske og svenske
dommere var meget imponeret af den høje standard blandt debutanterne og for BB'ernes vedkommende var der
rigtig mange flotte fri poseringer. Vi kårede stævnets bedste fri rutine samt stævnets bedste debutant. Der vil
komme mere info vedr. Debutantstævnet 2013 på hjemmesiden under ”Debutantstævne 2013”.
DM:
DM 2012 blev afholdt i Ringsted Kongrescenter over 2 dage, med Classic Bodybuilding og Bodybuilding lørdag
og Body fitness, Bikini og Athletic fitness om søndagen. Det blev en succes med hele 200 tilmeldte atleter (mod
sidste års 148 atleter) og ca. 2000 tilskuere samlet over weekenden ( mod ca. 1000 sidste år). Lørdagen var
udsolgt og søndagen ca. 100 billetter fra at være udsolgt! Igen i år så vien stor spredning aldersmæssigt og det er
en fornøjelse at se hvordan flere og flere tidligere atleter kommer på scenen igen efter mange års pause, ligesom
vi havde rekord mange nye atleter på scenen.
Kæmpe stor tak til sponsorer og alle frivillige for jeres hjælp, det er jeres skyld at flere har udtalt at DM 2012 var
et endnu bedre DM end 2013!
NM:
Nordisk Mesterskab blev afholdt i DK, Herning Kongrescenter, i år over 1 dag. Det var lidt af en prøvelse af flere
forskellige årsager, men ikke desto mindre lykkedes det! Vi har efterfølgende fået stor ros fra de øvrige lande der
deltog, særligt for afviklingen. Ros som ikke blot er sendt til os, men også direkte til toppen af IFBB. Vi havde 94
tilmeldte atleter, og Danmark stillede med 38 atleter. Igen i år hev vores danske atleter en god del af metallet
hjem, super godt gået!
KARANTÆNER OG ADVARSLER:
Vi har i år måtte uddele en del karantæner og advarsler af den simple grund at vi ikke hverken kan eller vil
tolerere brud på ”Code of ethics”. Jeg vil bede jer overveje hvad I skriver på facebook, måske tænke jer om en
ekstra gang inden I hænger andre atleter, dommere eller bestyrelse ud.
Vi har, på opfordring, forsøgt at afholde opfølgende møder efter DM og NM, hvor medlemmer netop havde
mulighed for at møde op og få svar på f.eks. placering, ris/ros til bestyrelse og dommerrgruppe osv. Men pga. for
få tilmeldte (henholdsvis 2 i KBH og 7 i Jylland) valgte vi at aflyse.
AFSLUTTENDE:
Ved dette års generalforsamling har vi en del bestyrelsesmedlemmer der har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen
fremadrettet. Det er der mange forskellige grunde til, men fælles for os alle har det været en spændende tid og vi
har gjort vores til at løfte forbundet. Nu håber vi at der er en masse nye kræfter derude der kunne tænke sig at
give en hånd med forbundet kan fortsætte i samme retning som vi nu har været på vej i de sidste 2-3 år. Der er
ingen krav til hvor mange timer du som potentielt nyt bestyrelsesmedlem i DBFF bør lægge i forbundet, det
vigtigste er at du VIL sporten, og tager ansvar for de opgaver og initiativer du påtager dig.
Vi har i bestyrelsen haft fokus på at være åbne for forslag/sparring m.m. og det har vi stadig, så fremfor at sprede
brok og dårlig stemning på facebook vil vi opfordre til at du tager direkte fat i os. Vi er altid åbne for konstruktiv
dialog og vil opfordre til at I tager dialogen med os såfremt der er ting I er utilfredse med, konstruktiv kritik og
initiativer er ALTID velkommen.
DBFF er stadig VORES alle sammens forbund, hvorfor vi sammen skal hjælpes ad med at gøre det så godt som
muligt for både nye og gamle medlemmer.
I december 2012 havde vi en workshop lige som sidste år, hvor vi en hel weekend sætter os ned i bestyrelsen og
evaluerer året, der er gået samt hvilke nye initiativer osv. der skal ske i det kommende år. Begge dage var igen i
år meget konstruktive.
Personligt vil jeg gerne slutte af med at sige tak for næsten 3 år i forbundet. Jeg har oprigtigt lagt; blod, sved og
ikke mindst mange mange timer i forbundet, og i samarbejde med bestyrelse, dommergruppe, frivillige og
sponsorer er det lykkes at løfte forbundet til et nyt niveau og i en ny retning. En trend som jeg nu håber der er
andre der vil være med til at fortsætte.
De bedste hilsener
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