Hovedaktivitet:
Hovedaktiviteten har i lighed med de tidligere år bestået i at varetage medlemmernes interesser med henblik på at fremme bodybuilding og fitness sporten på såvel konkurrencesom på motionsplan, samt at skabe DBFF en positiv profil udadtil.
Bestyrelsen:
Bestyrelsesåret 2017 er ovre, og vi har taget hul på et nyt og spændende 2018. Bestyrelsen ser i øjeblikket således ud at Jørn Kim Jensen er formand, Mette Edlund er næstformand og sponsoransvarlig, Christina Nissen er kasserer og medlemsansvarlig, Palle West
er dommeransvarlig, Gunnar Thor er ansvarlig for dommergruppen og Athletic Fitness, Per
Fisker er Athletic Fitnessansvarlig og Thomas Davidsen er poseringsansvarlig for Sjælland
og så mangler vi to bestyrelsesmedlemmer da Stine Bonde og Brian Rohde er udtrådt af
bestyrelsen i 2017. Så hvis du render rundt med lysten til at være en aktiv del af DBFF, så
mød op på den årlige generalforsamling og stil op til en af de ledige bestyrelsesposter
Økonomi:
Økonomien i DBFF er stadig rigtig sund og bestyrelsen tænker sig meget grundigt om med
hensyn til beslutninger som kan have direkte indvirkning på økonomien. Regnskabsåret
2017 slutter dog med et underskud på ca. 244.000 kroner.

Det budget som blev lagt for 2017 af forretningsudvalget på 250.000 kroner i overskud,
viser sig ikke at holde stik, da vi som tidligere beskrevet kommer ud med et underskud på
ca. 244.000 kroner. Besøgende til stævner, antal deltagere, Danish Open, udgifter til dopingtest er nogen af de parametre der gør at vi ikke holder budgettet som blev lagt for
2017. Der blev ved GF 2017 stillet spørgsmålstegn ved om man i DBFF´s bestyrelse var
lige vel optimistiske med budgettet og man må jo nok der, give tvivlerne ret. Vi var for optimistiske. På den baggrund har vi derfor valgt at vi de næste 3 år afholder DM i Ringsted,
da salslejen er markant billigere end den er i Herning og salsstørrelsen nok også passer
bedre til det antal atleter og publikummer der dukker op. Udover den økonomiske gevinst
har det også været et stort ønske fra alle i DBFF at dele mesterskaberne mellem landsdelene. Dette betyder at vi de næste tre år holder NC i Jylland og DM på Sjælland. Vi har
også valgt at vi ikke længere holder Danish Open da den giver et for stort underskud, til at
vi som ansvarlig bestyrelse kan forsvare det.
DBFF har i løbet af de sidste år vokset sig meget stort, men vi kan også mærke at der nu
er ved at ske en udjævning af stigningen i antallet af atleter. Der er mange opgaver der
skal tages hånd om og mange spørgsmål fra vores mange atleter i forbindelse med vores
nationale stævner, samt vores ture til udlandet. Alle i bestyrelsen har hver deres ansvarsområde, og derudover er der en masse opgaver som falder udenfor de ansvarsområder
som hvert enkelt bestyrelsesmedlem varetager. På den baggrund har vi alle i bestyrelsen
nok at se til og vi gør det så godt som vi kan, med den tid vi hver især har til rådighed ved
siden af vores betalte arbejde og vores familieliv.

Jeg vil gøre det kort og opsummere vores succeser i 2017
- Vi har stadig stor succes med vores poseringsseminarer og det er superfedt og se så
mange gamle og nye atleter møde op hver gang. Der skal lyde en stor tak til Brian

Rohde, Anne Mette Glerup samt Palle West, Kicki Mikkelsen og Thomas Salmon for at
møde op hver gang i henholdsvis Jylland og på Sjælland, og nu også på Fyn, for at
hjælpe til med at få det bedste frem i vores atleter. Brian Rohde, Annemette Glerup og
Thomas Salmon er ikke med til DBFF’s poseringsseminarer mere. De skal alle tre have
en stor tak for alle de år de var en del af DBFF’s poseringsteam. Poseringsseminarerne
foregår fremover som et samarbejde mellem den dommeransvarlige Palle West og de lokale dommere. Jeg kan ligeledes heller ikke undgå at have bemærket at diverse atlet teams er begyndt at holde deres egne workshops omkring posering om hvad det kræver at
være konkurrence atlet. Det er superpositivt og er i mine øjne med til at fremme sporten.
- Vores Facebook side på godt og ondt, har på nuværende tidspunkt lige over 12000 følgere her i starten af 2018
- 2017 blev også året hvor vi fik sendt den gamle hjemmeside på pension. Den var efterhånden gået hen og blevet lidt træt, så Mette fik sammen med nogen hjemmeside gutter
sat en ny og mere tidssvarende hjemmeside op. Tak for det
- Medlemsantallet i DBFF er 972 medlemmer der har betalt i 2017/2018.
- Sponsorerne melder sig hele tiden på banen og vi er supertaknemlige for hver og en som
vil støtte op omkring DBFF og vores stævner og atleter. Uden dem var det ikke muligt.
En stor tak til Mette for at tage teten på at få flere sponsorer til at støtte op om DBFF. Antallet af sponsorer har aldrig været større end det er i skrivende stund
- Vi har haft mange atleter afsted til konkurrencer i udlandet og med supergode resultater
til følge. Vi er stolte af hver og en af jer herhjemme og vi følger jeres kamp for medaljer
hver gang.
- IFBB har valgt at sætte fokus på doping og derfor kræves det fremover at de nationale
forbund, under IFBB International, afholder dopingtest til mindst et nationalt stævne om
året
Hændelser i 2017:
1) Newcomers samt Danish Open 2017 blev afholdt i Messecenter Herning over 3 dage
med Body Fitness, Bodybuilding og Physique torsdag. Fredag stod så på Classic Bodybuilding, Bikini Fitness og Athletic Fitness. Det blev en stor succes med godt 400 tilmeldte atleter og det synes jeg er meget flot. Vi havde mange tilskuere torsdag og vi
havde ligeså mange fredag, så salen var fyldt godt op begge dage. Der skal lyde en
kæmpestor tak fra DBFF til sponsorerne og de frivillige, dommerne samt backstage crewet. Uden jeres engagement var alt dette ikke muligt.
2) Danish Open 2017 holdt vi så om lørdagen og der havde vi omkring 100 deltagere. Det
er ikke nok til at sådan et stævne bliver rentabelt, og vi har i forlængelse af ledelsesberetningen fra 2016, valgt at nedlægge Danish Open, da vi ikke kan forsvare den store
udgift det er at afholde et sådant stævne i forlængelse af NC. Der er ingen grund til at
alle knokler i så mange dage, for at bruge hele overskuddet fra NC på at holde et Danish Open. Så vil vi hellere bruge energien på at udvikle de andre konkurrencer

3) DM 2017 blev afholdt i Herning Kongrescenter over 2 dage med Body Fitness, Bodybuilding samt Physique om lørdagen og om søndagen var det så Bikini Fitness, Classic

Bodybuilding samt Athletic Fitness. Det var en stor succes med over 250 atleter tilmeldt,
og det var en fornøjelse at se så mange af atleterne til DM som havde kvalificeret sig ved
NewComers 2017 stævnet. Super flot af dem og tage kampen op mod de garvede gamle
atleter til DM. Billetmæssigt gik det ikke helt så godt som forventet og langt fra så godt
som ved NewComerstævnet. Der skal ligeledes her for DM lyde en stor tak fra DBFF til
sponsorerne og de frivillige, dommerne samt backstage crewet. Personligt synes jeg at
DM 2017 var et af de bedste mesterskaber vi har holdt på dansk jord i mange år. Der var
en fantastisk stemning hele vejen rundt. Tusind tak for det
4) Ved NM, EM og VM 2017 havde vi også atleter fra vores landshold afsted og de gjorde
det alle fremragende ved de forskellige mesterskaber. Ud over de tre nævnte mesterskabe, så fik de danske atleter gjort sig godt bemærket rundt om i hele Europa ved lokale
åbne stævner. Vi i bestyrelsen er stolte på jeres vegne over at I alle gør det så godt på de
store scener ude omkring i verden. Så et rigtig godt år var det helt sikkert for de danske
atleter rent internationalt og vi håber 2018 bliver ligeså godt.
5) 2017 var også året, hvor vi igen blev et frivilligt forbund uden lønninger af nogen art. Alt
arbejde foregår helt frivilligt igen, derfor vil I også i regnskaberne kunne se at lønudgifterne
er lig med nul for 2017
6) 2017 blev også året hvor en ny aktør på markedet dukkede op. Nogle ”atleter”, sammen
med nogen af de gamle bestyrelsesmedlemmer har fundet ud af at DBFF ikke er nok på
det danske marked, og har derfor startet noget nyt op herhjemme. Dette har så gjort at der
har været en del røre i andedammen, og atleterne har været meget i tvivl om hvilket ben
de skulle stå på, eller hvor de skulle stille op henne. Det er heller ikke gået stille af sig med
at promovere det nye initiativ, i, til tider så perfide vendinger at vi hos DBFF har valgt at
blokere nogen af udbyderne fra vores facebookside, da de på det skammeligste har valgt
at svine DBFF til, et forbund der i mange år har været godt nok til dem alle, men nu lige
pludselig bare er det værste der findes på denne jord.
Med hensyn til karantæner og advarsler var 2017 et år hvor vi valgte, ikke at uddele hverken advarsler eller karantæner, selvom der har været nogen episoder hvor det godt kunne
have blevet en kendsgerning. Jeg vil dog på det kraftigste opfordre folk til at tænke over
hvad de skriver på FB om dommerne, bestyrelsen, DBFF samt andre atleter. Der er stadig
noget der hedder ”Code of Ethics” selvom I sidder bag computerskærmen derhjemme, og
DBFF tolererer ikke at hverken dommergruppen eller de frivillige samt backstage crewet
bliver svinet til på nogen måde. Vores egen FB side er ikke oprettet til det formål at medlemmer og minsandten også ikke-medlemmer af DBFF kan sidde og komme med negative
kommentarer omkring alt muligt, og vi er derfor begyndt og slette de negative kommentarer når vi opdager dem. Vi har i 2017 valgt i grelle tilfælde at blokere de værste keyboardkrigere

Afsluttende:
Der har i 2017 været et godt, men meget hårdt bestyrelses år. De medlemmer af bestyrelsen som sidder i øjeblikket, arbejder efterhånden godt sammen og trækker i samme retning. Vi har et godt forhold til IFBB International og vi er repræsenteret praktisk talt hver
gang der er noget stort i udlandet. Det er super vigtigt at man som forbund plejer de interesser og det kan godt virke som om man nogle gange går og klapper hinanden på skuld-

rene af pligt og høflighed, men det er sådan det fungerer når man træder udenfor den danske andedam og det er sådan man bliver lagt mærke til og husket. Det går rigtig godt for
sporten i Danmark og for DBFF og den bølge skal vi blive ved med at ride med på og det
kan vi kun få succes med, hvis vi står sammen og hjælper hinanden. Husk på at et af de
slogans IFBB International bruger meget er “IFBB WE ARE FAMILY”
På vegne Af Bestyrelsen.
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