Referat fra møde i veteranudvalget
Scandic Hotel Hvidovre, lørdag den 26. februar 2011 kl. 16-19.
Deltagere: Arne Hansen, Michael Bruun Jepsen, Steen E. Jensen, Aase og Carl Friedrichsen.
(Afbud fra Preben Mortensen).
1.
Michael Bruun Jepsen er blevet tilknyttet V.U. Hvilke ønsker har Michael og hvilke ønsker
har V.U. til det fremtidige samarbejde?
Stor tilfredshed fra V.U. over, at Michael er blevet tilknyttet veteranatletikken, fordi vi allerede nu
oplever, at vi er tættere på kontoret og beslutningerne. V.U. havde et ønske om, at kontoret bliver
bedre til at informere, når kontorets medarbejdere har længere fravær ved ferie, samt at der er en
telefonsvarer, som meddeler, hvis ingen af medarbejderne er til stede på kontoret, når der er møder
andre steder. Michael blev spurgt, hvordan V.U. skal forholde sig, hvis klubber ikke betaler skyldige startpenge til arrangerende klubber. Der kommer rykkergebyr på, hvis klubberne ikke betaler til
tiden, og når en klub har modtaget 2 rykkere uden at reagere, skal problemer videre til Michael.
2.
Gennemgang af terminslisten /listen over ”Stævner for veteraner.” Har vi nogle ”hængepartier?”
Der mangler kun aftaler omkring venskabsmatchen Øst Danmark-Skåne, hvor V.U. nu har foreslået
svenskerne, at de ser på muligheder for at afholde stævnet i september 2011.
3.
Veteranbestemmelserne, opdateret. Gennemgang af Steen.
Michael fik tilladelse til at ”rydde op” på hjemmesiden, så oplysningerne bliver mere systematiserede, og ældre (forældede) meddelelser slettes.
Steen indskærpede, at listen over STÆVNER FOR VETERANER skal sendes til ham, hver gang
der er rettelser, så de kan komme med på terminslisten. Nye oplysninger skal være synlige, så han
nemt kan finde frem til ændringerne.
Michael og Steen fandt frem til forskellige links på DAF´s hjemmeside, der ikke fungerer, f.eks.
arrangørafgifter.
Steen har lavet et forslag til REGLER FOR AFBUD ved mesterskaber, som skal med i forbundets
lovbestemmelser snarest.
4.
Veteranatletikkens hjemmeside. Alle bedes kontrollere oplysningerne og notere, hvis der er
fejl eller forældede oplysninger. Oplysningerne vedr. anti-doping er under redigering og bliver præsenteret på mødet. Gennemgang ved Aase.
Michael sørger for at sætte et link ind omkring ANERKENDELSE AF VETERANREKORDER.
Enighed om, at veteranernes hjemmeside er meget vigtig, samt at den lige nu virker meget lidt
spændende. Der er mange relevante oplysninger, men hjemmesidens udseende animerer ikke til, at
man får lyst til at fordybe sig i den. Det er yderst uheldigt, at der stadig ikke sker noget i den sag,
selvom V.U. har fået mange løfter om, at det snart skulle ske. Vi har nu ventet siden november,
ligesom vores webmaster René Pedersen heller ikke har fået kursus i at lægge oplysninger ind på
siden. Lige nu må Michael eller JakobLarsen varetage René arbejde, fordi han stadig ikke har fået
det lovede kursus.
5.
Veteranturneringen 2011. Tidsplan – regler –udsendelse. Ved stævner i de indledende runder
vil der ikke længere være mulighed for, at de arrangerende klubber kan få betalt leje af tidtagningsanlæg.
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Steen sørger for at udsende materialet til klubberne inden 1. april, og herefter vil Steen og Ernst
Overby i fællesskab stå for veteranturneringen. Det er meget problematisk, at vi stadig ikke har fået
priser på leje af tidtagningsanlæg.

6.
Veterankonferencen lørdag den 8. oktober 2011 på Brogården, Strib. Emner til en foredragsholder / inspirator.
Aase gennemgik en liste over mulige foredragsholdere. I første omgang satser vi på emnet
FOLKESUNDHED / SUNDHEDSEFFEKTEN. Motion Danmark kontaktes.
7.
Veteranatletikkens økonomi.
Det er vanskeligt at overse udvalgets økonomi, ligesom vi heller ikke kender til sidste års regnskab
(er der underskud?). Camilla Skorstengaard er regnskabsansvarlig og træffes på kontoret mandag og
torsdag. Det tager til tider for lang tid at få pengene, efter udgiftbilag er indsendt til kontoret. Eksempelvis er en regning fra Arne afleveret mailet til kontoret den 7.februar, men han har stadig ikke
fået sine udlæg refunderet.
8.
Internationalt nyt ( Inde EM, V.NM og V.VM ´+ venskabsmatcher)
Aase og Carl deltager som teamledere ved Inde EM i Gent, Belgien, fordi de skal mødes med præsidenten fra EVAA, Dieter Massin samt med præsidenten for VMA, Stan Perkins. Veteranudvalget
har gentagne gange klaget over, at Tom O. Jensens og Gitte Karlshøjs verdensrekorder ikke er
kommet med på listen over anerkendte verdensrekorder. Desuden skal de deltage i møde med de
nordiske ledere, hvor det største problem lige nu er, at der mangler arrangør af Inde NM i 2012,
efter at Skive sprang af deres aftale. Der er tilmeldt 19 veteraner til Inde V.EM, men der er desværre allerede nu indløbet afbud fra 2. Rejsebreve vil som sædvanligt blive sendt hjem til nyhedssiden.
Selvom der kun er modtaget 2 tilmeldinger til V.VM i Sacramento, Californien, tyder alt på, at rigtig mange veteraner tager turen til U.S.A. De fleste arrangerer selv rejse og ophold, så det endelige
antal kende først efter 11. april. Aase og Carl deltager som teamledere.
9.
Drøftelse af mødereferatet fra 15. november i Idrættens Hus. Hvordan opfylder vi ønskerne
fra dette møde, sammenholdt med vores politikkatalog 2011?
Fra mødereferatet den 15. november 2010
Hvordan kan veteranatletikken udvikles yderligere?
Hvis nye tiltag kan defineres som undervisningstilbud, vil der være mulighed for økonomisk støtte.
Der bør derfor nedsættes et arbejdsgruppe, som skal arbejde med nye tiltag indenfor
veteranatletikken.
a)
Træningssamlinger ude i klubberne, hvor der udarbejdes skriftlige oplæg, og hvor der er
instruktør til stede, kunne være en oplagt mulighed.
b)
Kurser for trænere i veteranatletik
c)
Folkesundhed / sundhedseffekten: Hvordan kan veteranatletikken udvikles i den forbindelse?
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d)
Arbejde på at få flere mindre fælles arrangementer ( atletikstævner for både ungdom, seniorer
og veteraner).

Fra veteranatletikkens politikkatalog 2011:

1.
Opfordre klubberne til at lave fælles træning for børn og voksne. Eventuelt opfordre til, at
flere klubber (2-3) går sammen om et sådant tilbud.
2.
Opfordre de større klubber til at arrangere træningssamlinger, hvor der selvfølgelig er trænere / instruktører til stede
3.
Sætte ovenstående initiativer i gang og bakke op omkring arrangementerne, således at veteranudvalget også er til stede ved træningerne.
Veteranudvalget arbejder videre med ovenstående ønsker / forslag, som videreudvikles på næste
V.U.-møde.
10.
Veteranstatistikken 2010.
Inge Theil arbejder på ”Veterabstatistikken 2010”, men det forsinker hendes arbejde, at ikke alle i
R&S-udvalget mailer deres rekorder til hende i samme format. Hvem er ansvarlig for R&Sudvalget, så der kan udarbejdes ens retningslinier m.h.t. skrifttyper og skriftstørelse ved angivelse af
rekorder?
11.
Veterankartoteket.
Arne meddelete, at en del har meldt sig ud, fodi de kun er interesserede i Cross-landevej, og der
udsendes ikkemange informationer omkring netop dette emne. Arne har været i kontakt med Niels
Kim Hjorth, og fremover indgår Preben Mortensen fra V.U. i et tættere samarbejde med Niels
omkring Cross-landevej, halvmaraton og maraton.
Arne sender info ud til 556 mailadresser, heraf 101 klubber. Kun Gentofte Atletik har ikke en
mailadresse, men fremover vil Steen faxe info videre til Peter Pretzsch i Gentofte, når han modtager
informationer fra veterankartoteket.
12.
Inde V.DM i Hvidovre. Arbejdsfordeling.
Arne er overdommer. Desuden forsøger han at få flere med i veterankartoteket, assisteret af Aase.
Aase og Carl veretager præmieuddelingen. Desuden gør Carl et sidste fremstød for fællesrejsen til
Sacramento.
13.
Indestævne i Aarhus 8. januar 2011. Kan rekorderne godkendes, selvom målfoto viser en
anden tid?
Mødedeltagerne var enige om, at veteranrekorderne fra indestævne den 8. januar 2011 skal
anerkendes, selvom der mangler målfoto, idet alle resultaterer er blevet efterreguleret. Dette
meddeles til Ingela Blume, Flemming Nielsen, Karna Bjarup og Frede Klausen
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14.
Statusrapport til bestyrelsen. /Michael Bruun Jepsen
På grund af stort arbejdspres på kontoret, skal der ikke udarbejdes en statusrapport, så dette punkt
blev ikke behandlet.
15.
Eventuelt.
Især har GreveAtletik
haft en del indvendinger mod stævnekontraktens udformning og krav. Dette vil Michael
efterfølgende kigge nærmere på. På mødet var der dog stor enighed om, at kravet til uddannede
dommere ved veteranstævnet skal håndhæves, ligesom overdommeren selvfølgelig skal være i
besiddelse af gyldigt dommerkort og erfaring som dommer.
Aase og Carl deltager i et møde med DAF’s bestyrelse mandag den 28. februar.
Referent
Aase Friedrichsen
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