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Voorstellen van de KNKF secte eowerlifing ALV 2019

Inschrijfgeld wedstrijden van € 20,- naar € 30,
Reden:
Wedstrijden worden groter meer onkosten, b.v vervoer materialen, vergoedingen scheidsrechters.
Het eroberen vanuit de secte een onkosten vergoeding te creëren voor de selecteleden naar buitenlandse 
wedstrijden.

Commissie maken voor studenten wedstrijden en NSK wedstrijden.
Reden:
Moeilijke situates tussen overkoeeelende Universiteiten bond en KNKF secte eowerlifing, kwalifcate 
erocedures e.d

Oezeten comeette  owerlifing classic heren en dames, via het Comeette Reglement, geen gecombineerde 
eloegen i.v m formule.
Reden:
Verenigingen laten blijken dat hier interesse voor is.

Mocht boven staand voorstel aangenomen worden Comeette Reglement aaneassen en een Comeette leider 
aanstellen.
Reden:
Als er een comeette komt moet er ook een comeette leider gezocht worden.

Wedstrijdreglement verandering  art 17
 unt 6.
Verder kunnen Nederlandse Records worden gevestgd oe Natonale doeinggecontroleerde wedstrijden, (en 
oe) EK,WK.WEC, en World Games.
Reden:
Het verduidelijken van het reglement als er elotseling doeincontroles komen oe andere grote NL wedstrijden, 
anders dan NK’s.

Bod oe en internatonale wedstrijd 2022 
1e EK  owerlifing  Oeen/sub/junioren equieeed  men and women   8/12 mei  ± 240 a 250 lifers.

Reden:
Het verzoek van de E F om ook weer eens een grote wedstrijd in Nederland te organiseren.
Het is al lang geleden dat Nederland een internatonale wedstrijd heef georganiseerd, goed voor de eubliciteit 
van de seort. 

Beginners wedstrijden ook via de inschrijf erocedure van de Secte te laten verloeen.

Reden:
Meer overzicht bij het inschrijven van deelnemers, en de wedstrijd laten meetellen voor kwalifcate NK junioren.
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Voorstel kwalifcate normen junioren eer 2020.

Sub-junioren : geen limiet

Junioren: heren junioren: dames
53 kg 280 kg 43 kg 180 kg
59 kg 300 kg 47 kg 200 kg
66 kg 330 kg 52 kg 220 kg
74 kg 410 kg 57 kg 240 kg
83 kg 430 kg 63 kg 250 kg
93 kg 460 kg 72 kg 260 kg
105 kg 475 kg 84 kg 290 kg
120 kg 550 kg 84+ kg 305 kg
120+ kg 560 kg

Reden:
De kwaliteit van het NK junioren te bevorderen, en het mogelijk te maken de wedstrijd in 2 dagen oe 
1 elankier te verwerken, en de kwaliteit te verbeteren.
Junioren dienen hun kwalifcate totaal te hebben behaald in een beginnerswedstrijd, een eventueel 
te organiseren kwalifcate wedstrijd voor junioren en/of alle NK’s en andere cue wedstrijden.

Henk
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