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 2018 er ovre, og vi har taget hul på et nyt og spændende 2019. Bestyrelsen ser i øjeblikket således ud at Jørn Kim Jensen er formand, Mette Edlund er næstformand og sponsoransvarlig, Christina Nissen er udlands- og medlemsansvarlig, Palle West
er dommeransvarlig, Gunnar Thor er ansvarlig for dommergruppen og Athletic Fitness, Per
Fisker er kasserer og Athletic Fitness ansvarlig og Thomas Davidsen er poseringsansvarlig for Sjælland og så mangler vi to bestyrelsesmedlemmer da vi ikke fik valgt nogen ind
ved generalforsamlingen i 2018. 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 sund og bestyrelsen tænker sig meget grundigt om med hensyn til beslutninger som kan have direkte indvirkning på økonomien. Regnskabsåret 2018
slutter dog med et underskud på ca. 484.000 kroner
Det budget som blev lagt for 2018 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. 484.000 kroner. Besøgende til stævner, antal deltagere, fald i medlemsantal, udgifter til
dopingtest er nogen af de parametre der gør at vi ikke holder budgettet som blev lagt for
2018. Der blev ved GF 2018 stillet spørgsmålstegn ved om man i DBFF´s bestyrelse var
lige vel optimistiske med budgettet og man må jo nok der, endnu en gang give tvivlerne
ret. Vi var for optimistiske. Vi har en kraftig forventning om at kunne forbedre økonomien
de næste år, da vi har valgt at rykke NC ind til koncertsalen i Herning i stedet for de store
messehaller, hvilket vil give en anseelig besparelse i forhold til halleje og lyd og lys, samt
at vi fortsætter med at holde DM i Ringsted, hvilket også giver en stor besparelse. Begge
haller lever fuldstændig op til vores forventninger om at kunne tilgodese at atleterne og
publikum får de bedst mulige forhold.
DBFF har i løbet af de sidste mange år vokset sig meget stor, 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 2018
- 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 alle de dommere og frivillige der hver gang dukker op til disse poseringsseminarer for at give en

hånd med, så atleterne får den bedste oplevelse, og kommer hjem med en masse nyttig
viden i bagagen Jeg har heller ikke undgået at have bemærket at diverse atlet teams er
begyndt at holde deres egne workshops omkring posering om hvad det kræver at være
konkurrence atlet. Et godt råd til disse teams ville være at sørge sig for at holde sig opdaterede i forhold til alt hvad der rører sig inden for IFBB International, i forhold til de krav
der stilles til atleterne, når de skal ind på scenen. De krav der stilles, er ikke statiske, men
ændrer sig fra tid til tid og derfor et det vigtigt at holde sig opdaterede. Det er superpositivt og er i mine øjne med til at fremme sporten.
- Vores Facebook side, har på nuværende tidspunkt lige over 12200 følgere her i starten
af 2019
- Medlemsantallet i DBFF er 750 medlemmer der har betalt i 2018/2019.
- 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 gamle og nye sponsorer stiger langsomt
- 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 2018:
1) Newcomers 2018 blev afholdt i Messecenter Herning over 2 dage med Body Fitness,
Bodybuilding og Physique lørdag. Søndag stod så på Classic Bodybuilding, Bikini Fitness og Athletic Fitness. Det blev en stor succes med godt 230 tilmeldte atleter og det
synes jeg er meget flot. Vi havde fint tilskuere lørdag og vi havde ligeså mange søndag,
så salen var fyldt fint 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. Samtidig holdt vi den største sponsor/fitnessmesse, der har været
afholdt i Danmark i mange år, med hele 38 udstillere.
2) DM 2018 blev så afholdt i Ringsted Kongrescenter over 2 dage med Body Fitness,
Body-building samt Physique om lørdagen og om søndagen var, det så Bikini Fitness,
Classic Bodybuilding samt Athletic Fitness. Det var en stor succes med omkring 200 atleter tilmeldt, og det var en fornøjelse at se så mange af atleterne til DM som havde
kvalificeret sig ved NewComers 2018 stævnet. Super flot af dem at 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 backstagecrewet. Personligt synes jeg at DM 2018 var et rigtigt godt mesterskab hvor vi fik afprøvet den nye afviklingsform, hvor man kører klasserne helt færdige, inden man fortsætter
med nye klasser. Det var en stor succes, som vi nu har valgt at implementere ved NC
2019 og DM2019. Der var en fantastisk stemning hele vejen rundt. Tusind tak for det

3) Ved NM, EM og VM 2018 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 havde også to atleter afsted til et stort stævne i Kina, inviteret af
det kinesiske forbund, også der fik vi medaljer. 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 er sikre på at 2019
bliver ligeså godt.
4) Vores hovedorganisation IFBB har her i 2018 lavet en masse nye tiltag for at synliggøre
kendskabet til IFBB. De har bl.a. lanceret en ny videokanal som kommer med ugentlige
nyheder om alt hvad der rører sig inden for vores organisation. Der er bl.a. kommet
flere penge i sporten, hvilket betyder at der til de store stævner ofte er pengepræmier
og der er næsten konkurrencer hver uge hele året rundt. Antallet af medlemslande er
nu steget til 199 og vi er den 4. største idrætsorganisation i verden og til August er IFBB
repræsenteret ved de Pan Amerikanske lege som er en organisation under IOC.
I 2018 har vi uddelt nogen få karantæner til atleter der, mens de var medlem hos os, har
stillet op i konkurrerende forbund. Vi er til gengæld i 2018 sluppet af med den grimme retorik vi var udsat for i 2017. Det er befriende at kunne åbne de sociale medier, igen, uden at
det fyger rundt med ukvemsord og andre grimme ting. Tak skal i ha. Jeg vil dog stadig 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 sletter negative kommentarer når vi opdager dem.
Afsluttende:
Det har i 2018 været et godt, men meget hårdt bestyrelses år. Der kommer hele tiden nye
tiltag fra IFBB som vi skal tage stilling til og den opsplittelse af IFBB i en Pro Division og en
International Division, har bestemt ikke gjort tingene lettere. Vi har et godt forhold til IFBB
International og vi er repræsenteret næsten 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 skuldrene 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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Jørn Kim Jensen Formand DBFF.

