Referat fra møde i veteranudvalget
onsdag den 29. august 2012 klokken 11 på Askevej 51, Jægerspris
Deltagere: Ingrid Nygaard Thomsen, Ove Lausten, Ernst Overby, Steen E. Jensen, Aase og Carl
Friedrichsen.
Afbud: Preben Mortensen
1.Terminslisten 2013.
Forslag til en liste over veteranmesterskaber i lighed med den nuværende STÆVNELISTE.
(Ingrid og Preben)
Det er endnu ikke muligt at lave en STÆVNELISTE over danske mesterskaber. Vi afventer endelig
liste fra Flemming Hedeager. Indtil nu er der kun fastlagt følgende i 2013:
Inde V.DM

3. marts, Aarhus

Veteranturnering, 1. runde

21.-24. maj

Veteranturnering, 2.runde

10.-13. juni

Øst Vest bane - veteran

20. eller 21. juni
INTERNATIONALE STÆVNER FOR VETERANER 2013

Inde V.EM

19.-24.marts, San Sebastian, Spanien

EVACS (non stadia)

24.-26. maj, Upice, Tjekkoslovakiet

V.NM

28.-30. juni, Moss, Norge.

WMG

2.-11. august, Torino, Italien

V.VM

15-27. oktober, Porto Alegre, Brasilien

2. Referat fra V.EM
Herunder også referat fra Nordisk Ledermøde og fra General Assembly samt indtryk af
filmholdet fra DR2 (Preben).
På grund af Prebens afbud blev dette punkt ikke drøftet særlig grundigt. Enighed om, at det vil være
utrolig godt for veteranatletikken, hvis filmholdet, der er i gang med at producere 4 x 15 minutters
udsendelse til DR2, får mulighed for at færdiggøre udsendelserne, som vil fokusere på atleter over
60 år. Især har Marianne Albech og fotograf Sune Bruus fulgt Rosa Pedersen fra Odense inden og
under V.EM. Veteranudvalget har støttet en ansøgning til Velux Fonden. Alle mødedeltagere kunne
berette om medlemstilgang blandt børn og unge efter OL i London, så man var enige om, at en film
om veteranatletik i høj grad kunne rekruttere nye medlemmer til netop veteranatletikken.

3. Venskabsmatcherne 2012.
Skal matcherne fortsætte, og er det evt. ønskeligt med justeringer af øvelser? (Aase og Ingrid)
Venskabsmatch blev aflyst i ØST med kun 10 tilmeldte. I VEST gennemførte man med 14
tilmeldte. Tidspunktet forsøges flyttet næste år.
Her var der ikke enighed, men et flertal vedtog, at kapgang fjernes fra øvelsesrækken. (Der er
fortsat kapgang ved øst- og vest-banemesterskaber og ved V.DM) Der kommer utrolig få
kapgængere, medens udgifterne til dommere er uforholdsmæssig stor. Hammerkast kan erstattes
med vægtkast, afhængig af de lokale forhold på stadion. Venskabsmatcherne skal bevares.
4. Veteranturneringen med finale i Glostrup.
Referat fra stævnerne. Arbejdsfordeling ved DM –Veteranturneringen (Ove, Steen)
1. og 2. runde er forløbet godt, men det har været meget svært at få klubberne til at stå som
arrangører, fordi de ikke får penge, så det ikke er attraktivt at være arrangør. Skal de leje
tidtagningsanlæg, er det endda en stor udgift for den arrangerende klub. Vi forstår ikke, hvorfor der
ikke kan udbetales penge til de klubber, der tager 1. og 2. runde, når holdene hver betaler 800 kr. i
startpenge for de to indledende runder. Så vidt vi ved, modtager arrangerende klubber af f.eks.
Danmarksturneringen penge, og i løberturneringen udbetales også penge til klubberne. Hvorfor skal
det være så vanskeligt for veteranatletikken, så vi er tæt på at opgive turneringen? DAF´s bestyrelse
ønskes inddraget i dette problem.
5. V.DM i Aalborg.
Arbejdsfordeling, antal tilmeldte p.t. overnatning? Tilmeldingsblanket digital. (alle)
Steen E.Jensen og Steen Madsen vil udarbejde et tilmeldingsskema til veteranmesterskaber næste
år, idet det tidligere ”digitale tilmeldingsskema” ikke fungerer. Preben og Ernst udgør jury, og får
derfor dækket udgifter til rejse, deltagerfest og overnatning af Aalborg Atletik. Ingrid og Ove får
dækket udgifter til overnatning og rejse af veteranudvalgets budget. Ingrid sender en skriftlig
beretning til DAF vedr. mesterskabet.
6.Veteranudvalgets økonomi for resten af året og for det fremtidige udvalgsarbejde. (Carl)
Det er stadig meget vanskeligt at gennemskue regnskabet, men tilsyneladende viser pivot-tabellen
et forbrug på ca. 10.500 kr. Vedr. budgettet for 2013 var udvalget enige i, at det virker meget
uhensigtsmæssigt med kvartalsvise beløb. Vi har følgende forslag til næste års budget:
Administration (møder, porto m.m.)

20.000 kr.

Veteran DM (V.U.-deltagelse)

7.000 kr.

Veteran Inde DM

3.000 kr.

Veteranholdkamp (se referatet punkt 4) 20.000 kr.
Vi foreslår, at arrangerende klubber får 3350 kr)
Veteran Inde EM (Spanien)

?

Veteran VM (Brasilien)

?

Veteran NM (Norge)

?

Nærmere priser for 1 teamleder ved hvert mesterskab undersøges.
Veterankonference

8.000 kr.

Venskabsmatch

4.000 kr.

7. Veterankonferencen lørdag den 10. november 2012 i Odense Atletiks klubhus.
Tidsramme: Klokken 10-17
Deltagerpris: 250 kr. (formiddagskaffe, frokostbuffet)
Enighed om, at vi ønsker at fortsætte temaet fra sidste års konference, hvor Kaare Christensen talte
om emnet: ”Er alder ingen hindring?”
Det er lykkedes at få fat i Henning Kirk, læge, dr.med, seniorkonsulent, som vil tale om:
”Afskaf alderdommen – bliv i de voksnes rækker.”
Program:
Kl. 10.00-10.30

Ankomst.
Her er der mulighed for ekstra morgenmad og en sludder med
sportsvenner.

Kl. 10.30-11.30

Henning Kirk

11.30-11.45

Pause

11.45-12.45

Henning Kirk

13.00-13.45

Frokost

14.00-15.00

Veterankonference i henhold til statutterne. Her skal behandles
indkomne forslag. Forslag indsendes til Carl Friedrichsen senest 9.
oktober.

15.00-15.30

De overordnede og de specifikke mål for veteranatletikken.
Målene moderniseres, så der i højere grad fokuseres på den
helbredsmæssige betydning. Målene gennemgås og rettes til.

15.30-16.30

Gruppedrøftelse.
Hvordan finder vi arrangører til veteranstævner? Skal løb udkonkurrere
veteranstævner? Hvad betyder fællesskabet for klubberne?

16.30-17.00

Politikkataloget for veteranatletikken. Hvordan opfylder vi kravene fra
bestyrelsen? Mange veteraner foretrækker at træne alene. Medlemspleje?
Politikkataloget fra 2012 er f.eks. ikke opfyldt mht. til følgende: ”DAF
skal give sine medlemsklubber redskaber, der kan anvendes i såvel
rekruttering som aktivering af medlemmerne i denne aldersgruppe.”
V.U. har lidt svært ved at værdsætte politikkataloget.

8. Udlån af veteranredskaber. (Ingrid)
Se vores hjemmeside vedr. udlån og redskaber. Skal der evt. indkøbes flere redskaber,
specielt til ældre, eller er det unødvendigt.
Hjemmesiden rettes, så der alle steder er opgivet, at udlån koster 250 kr.+ kørsel. Klubberne kan
eventuelt selv hente redskaberne hos henholdsvis Ingrid eller Carl. Indkøb af ekstra redskaber
drøftes, når der viser sig et aktuelt behov. Aase sørger for rettelse af hjemmesiden.
9. Nummerlapper.
Orientering om udlån gennem DAF (Aase)
Jakob Larsen foreslår, at vi henviser til Printxpress i Hvidovre. (http://www.printxpress.dk)
Steen undersøger en anden løsning, hvor aldersgrupperne markeres med farvede bånd, der påsættes
med sikkerhedsnål, så startnumrene på ryg og bryst er tilføjet et farvet bændel. Punktet drøftes på
næste V.U.-møde.
10. Dansk Atletik Forbunds årsmøde den 28. oktober 2012 kl. 8-17, Hotel Scandic, Sydhavnen
i København.
Da der endnu ikke er kommet indbydelse med program til årsmødet, må vi senere drøfte evt.
deltagelse af udvalget. Carl genopstiller som formand for veteranudvalget.
11. Eventuelt
Vi skal i højere grad sørge for at de arrangerende klubber sender resultatlisterne ind til Dorte Dahl
(gælder også veteranholdkampene), så de kommer på vores hjemmeside under punkterne
Resultater fra veteranstævner og Veteranturneringen. Det er vanskeligt at finde frem til
resultatlisterne, når de kun findes på de enkelte klubbers hjemmesider. Steen tager kontakt til Dorte.

Referent
Aase

