HorsHorsens Styrkeløft Klub
Referat fra samarbejdsmøde med Elite Sport Horsens og direktør for Forum
Horsens d. 15.04. 2021 kl.17.00

Afholdt: Mødelokalet i Aqua Forum, 8700 Horsens.
Deltagere: Eva Buxbom, Christoffer Jensen, Jørgen Rasmussen, Søren Jochumsen
(eliteidrætskonsulent for Elite Sport Horsens) og Jørn Juul (direktør for Forum Horsens).
Referent: Eva Buxbom.

Indledning
Jørn Juul understregede, at vi er i lokaler, der tilhører kommunen, men inventaret selvfølgelig
tilhører HSK. Jørn Juul udviste stor forståelse for, at HSK’s specialiserede udstyr, som
udgangspunkt, skal bruges af styrkeløftere. Da lokalerne er kommunens, kan alle booke sig ind.
Det har naturligvis en stor betydning, hvor mange der bruge lokalerne i forhold til bookingtider.
Arrangementer har altid fortrinsret i forhold til almindelig træning. Mødet omhandlede spilleregler
for brug af motionslokalet og styrkeløftlokalet samt fremtidens behov.
Jørn Juul lagde op til en mere skarp opdel af motionslokalet og styrkeløftlokalet. Der er installeret
et nøglebriksystem ved døren indtil styrkeløftlokalet, som kan aktiveres.

1. Nye brugere i motionslokalet og styrkløftlokalet i kommende sæson.
Der vil komme mindst syv hold, udover de eksisterende hold, i denne sæson. Der vil være tale om
morgenhold og hold, der træner mellem 16-20 på alle hverdage. Dette skyldes, at stedet, hvor
holdene tidligere trænede, er blevet lukket ned. Derudover vil der kommer flere hold til i løbet af
sæsonen. På længere sigt, bragte Søren Jochumsen på tale, at enkle atleter fra eliteholdet skulle få
nøglebrik samt at resten af Kampsportscenterets klubber kunne bruge motionslokalet og
styrkløftlokalet uden at være HSK medlemmer, men ved særaftale.
Derfor er det meget vigtig, at vi finder en måde at være sammen på. Søren Jochumsen vurderede,
at med den nuværende indretning af motionslokalet, kan der skabes træningsrammer for to hold á
ca. 15 atleter.
I forhold til slitage af maskiner, kompensation og indretning af motionslokalet, var det oplagt for
alle parter, at motionslokalet bliver optimeret i forhold til brugerne og fremtiden. Derfor ville
Søren Jochumsen og HSK’s bestyrelse undersøge og spørger ind til brugernes behov inden et
opfølgende møde. På dette møde, vil der efter drøftelser om indretning af motionslokalet blive
drøftet slitage og kompensation.
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2. Hvordan blive indretning af motionslokalet finansieret?
HSK’s bestyrelse fremlagde et forslag til debat om tidsrum for HSK’s medlemmer, der lå i
intervallet 16.00-20.00 på hverdagene samt faste beløb for Elite Sport Horsens ved følgende
holdstørrelser:
-

5-10 atleter 2000 kr.
10-15 atleter 2500 kr.
20-25 atleter 3500 kr.

Dette blev ikke forhandlet, da alle parter indså vigtigheden i, at motionslokalet først bliver
indrettet optimalt. Her foreslog Søren Jochumsen at være tovholder på indretning og finansiering
ved rådførelse af et professionelt firma samt kompetente elitetrænere. Dette var HSK’s bestyrelse
indforstået med.
Dette giver mulighed for, at styrkeløftlokalet kan optimeres og håndvægte og maskiner, som ikke
passer ind i den nye indretning af motionslokalet med fordel kan rykkes ind i styrkeløftlokalet.
Når motionslokalet er blevet indrettet (efter inddragelse brugerne), vil Elite Sport Horsens og
HSK’s bestyrelse drøfte, hvordan udgifterne skulle deles i forhold til vedligeholdelse og eventuelt
ny indkøb i fremtiden.

3. Fremtiden
I forhold til landsholdssamlinger i Kampsportscenteret, herunder spisning og teoretisk
undervisning, har vi mulighed for at booke os ind i Aqua Forums mødelokale, hvor der er mulighed
for brug af projektor.
HSK’s bestyrelse vil afholde et klubmøde d.24. maj kl.12.00, hvor der er mulighed for at stemme
på de maskiner, som melemmerne vil beholde.
Afholdelse af konkurrencer i Kampsportscenteret Karatelokale 2, herunder afdækning af gulve,
internet og styring af lys, vil blive drøftet på næste møde med Jørn Juul.
For at fastholde det gode samarbejde der er mellem HSK og Elite Sport Horsens, er det vigtig, at vi
respekterer hinanden og giver plads til både trænere og atleter, der alle har forskellige
målsætninger og træningsprogrammer. Derfor skal HSK’s medlemmer give holdtrænerne fra Elite
Sport Horsens plads til at instruere deres atleter i motionslokalet og styrkeløftlokalet og ikke
blande sig. Der har desværre igen været et tilfælde som blev forelagt bestyrelsen på
samarbejdsmødet. Vedkommende er blevet orienteret. Alle opfordres kraftigt til ikke at blande sig
i Elite Sports Horsens træningsmetoder.

4. Evt. Næste samarbejdsmøde d.27/5 kl. 17.00 i motionslokalet.

