Referat fra møde i veteranudvalget lørdag den 26. januar 2013 kl. 11-16.
Sted: Askevej 51, Jægerspris

Deltagere: Ingrid Nygaard Thomsen, Ove Lausten, Ernst Overby, Steen E. Jensen, Preben
Mortensen, Aase og Carl Friedrichsen.
1. Veteranturneringen
Fastsættelse af frist for invitation til holdkampe
Regler for holdkampene på hjemmesiden
Betaling fra DAF til arrangerende klubber i de indledende runder.
Procedure for sammenlægning af hold fra forskellige klubber.
Invitationer til veteranholdturneringen udsendes senest 1. marts. Frist for tilmelding inden 15.
april. Hvis klubber vælger at slå sig sammen, skal kombineret hold være godkendt af VU inden
tilmeldingen 15. april 2013. Man kan altså ikke supplere holdet med deltagere fra andre klubber,
efter tilmeldingen er afleveret. De klubber, der påtager sig stævner i de indledende runder,
modtager 3.325 kr. som vederlag. Dette vederlag skal også dække evt. udgifter til el.tid.
Steen sørger for at opdatere oplysningerne og veteranholdfinalen på hjemmesiden.
2. Stævnelisten (se hjemmesiden fra 17. januar 2013)
Gennemgang af de enkelte mesterskaber. Udformning af kontrakter. Kontaktperson til
mesterskaberne.
Stævnelisen blev revideret.
Inde V.DM: Her deltager Ingrid, Ove, Preben. Ernst er overdommer.
ØST-VEST kastemangekampe: Ove er overdommer i vest. Carl finder en overdommer i øst.
Ved V.NM deltager Preben, Aase og Carl, idet der skal være nordisk ledermøde.
I forbindelse med V.DM i Hvidovre afholdes veteranudvalgsmøde fredag 23. august.
V.VM i Brasilien: Her deltager Aase og Carl sandsynligvis.
3. Årsregnskab for 2012 (veteranudvalgets opgørelse)
Veteranudvalget har opgjort deres forbrug i 2012 til 27.046,75 kr.
4. Årsregnskab for 2012 (Opgørelse fra DAF)
Kontoret er i gang med at korrekturlæse samtlige konteringer, så vi kender endnu ikke deres
slutopgørelse, men vi har modtaget den sædvanlige pivot-tabel, som vi desværre ikke kan finde ud
af at udskrive, så den virker overskuelig. Det kræver en saks og en rulle tape, og når regnskabet
efterfølgende er sat sammen, bliver det to regnskabsark, det fylder henholdsvis (62 x 23) cm samt
(51 x 66) cm

5. Budget 2013 (Oplyst fra DAF)
Følgende beløb er oplyst fra kontoret:
Administration

5.000 kr.

Møder, herunder deltagelse ved div. VDM

13.000 kr.

Veterankonference

8.000 kr.

Venskabsmatch

4.000 kr.

Internationalt (V.U. skal selv fordele mellem de 3 mesterskaber)

16.000 kr.

Veteranholdkamp (arrangørtilskud 3.350 kr. i indl. runder)
6. Evaluering af veterankonferencen 2012.
Forslag til veteranudvalgets specifikke mål Findes der stadig regioner?
Forslag til næste års hovedemne /foredragsholder?
Vi har bedt bestyrelsen godkende ændringer af ”Specifikke mål” for veteranudvalgets arbejde, men
endnu ikke hørt. Desuden har Steen gjort bestyrelsen opmærksom på, at ”regionerne” efter hans
mening er afskaffet, selvom man tilsyneladende stadig afholder regionsmøder i vest.
Vi forsøger at få filmholdet bag TV-udsendelserne ”Alder ingen hindring” til at fortælle om deres
oplevelser med veteranatletik og færdiggørelse af de fire film. Aase tager kontakt til Marianne
Albech. Hvis dette lykkes, tilrettelægges de øvrige temaer ud fra dette indslag.
Ingrid og Preben undersøger mulighederne for at udviklet en t-shirt, der agiterer for veteranatletik
(forslag fra veterankonferencen).
Aase undersøger, om det vil være muligt, at klubberne efter veterankonferencen 2013 senere kan
købe eller leje kopier af de fire film.
7. Internationale mesterskaber
San Sebastian, Moss og Porto Alegre.
Det er lykkedes at få Poul Grenaa og Annemette Scheel Fischer til at overtage
teamlederfunktionerne og rejsebreve i stedet for Aase og Carl i San Sebastian. Aase meddeler
lederskiftet til holdet, til stævneledelsen og til de øvrige nordiske ledere.
Ved V.NM i Moss deltager Preben, Aase og Carl.
Ved V.VM i Brasilien forventer Aase og Carl at deltage. Dog skal det økonomien først afklares med
bestyrelsen, idet alene rejse og hotelophold for 1 person vil mindst koste 18.000 kr., og så er der
ingen penge til de to andre internationale stævner. Problematisk, når der i Brasilien er både møder
i EVAA og WMA, medens der i Norge er nordisk ledermøde.
8. Hvordan fordeler vi arbejdsbyrden bedre blandt udvalgets medlemmer?
Hvert medlem redegør for side nuværende arbejdsopgaver. Hvordan forbedrer vi det?
Hvordan forbereder vi et generationsskifte?
Drøftelse om en bedre arbejdsfordeling. Efterfølgende bliver hjemmesiden opdateret omkring
veteranudvalgets arbejdsopgaver. Ønskeligt at flere yngre veteraner indgår i det organisatoriske
arbejde omkring veteranatletikken. Vi skal være mere opmærksomme på den problematik, at de
fleste i udvalget hører til blandt de ældre veteraner.

9. Hjemmesiden.
Hvert medlem er fremover ansvarlig for bestemte punkter på hjemmesiden, så vi kan være sikre på,
at oplysningerne er aktuelle. Rettelser sendes til Aase, som sørger for, at ændringerne kommer på
hjemmesiden.
Fotogalleriet kommer snarest til at fungere i forbindelse med et link til Picasa.
Ingrid påtager sig at nærlæse afsnittet PRAKTISKE OPLYSNINGER på hjemmesiden og meddele
eventuelle fejl til Aase.
10. Fjernsynsudsendelserne: ”Alder ingen undskyldning.”
Sidste nyt fra Marianne Albech.
Man starter i uge 5 med at klippe filmene, men endnu intet omkring hvilke datoer, filmene bliver
vist i DR2 og TV2 Fyn.
11. Dommersituationen i Aarhus 1900.
Kan klubben magte europamesterskaberne i 2017? Klubben har p.t. kun 2 uddannede dommere.
Alle overdommere ved mesterskabet skal have mindst 2 års rutine!
Efter at Aarhus 1900 ikke magtede at afholde Inde V.DM i år, så mesterskabet flyttede til Hvidovre,
har V.U. haft betænkeligheder mht. Europamesterskaberne for veteraner 2017, men formanden for
DAF, Karsten Munkvad har ikke de samme betænkeligheder. Desuden kunne Ove fortælle, at han
snart skulle i gang med at uddanne dommere i Aarhus 1900. Enighed om, at det ville være
ønskeligt, hvis Aarhus 1900 ville påtage sig V.DM for veteraner i 2014 og / eller 2016, så klubbens
dommere fik erfaringer og rutine i at dømme veteranatletik.
12. Skal vi indskærpe overfor klubberne, at der f.eks. skal opkræves 5 gange startgebyr ved
for sent tilmelding?
Det er uheldigt, hvis nogle klubber fremstår som flinke og andre som ”grådige.”
Fremover skal den ansvarlige for godkendelse af annoncer sørge for, at der tydeligt står, at
”Arrangøren skal opkræve 5 x startgebyr ved eftertilmelding.”
Desuden skal klubben gøres opmærksom på, at:
”Undladelse af start”
”Rykkergebyr ved for sen betaling”
-også bør opkræves, så vi følger DAF´s regler.
13. Veterankartoteket
Status lige nu. Hvordan agiterer vi for at få flere med i kartoteket?
Ingrid kontakter Gerhardt Kruse Hansen for at få hjælp til en indmeldelsesblanket til
veterankartoteket, så hun og Preben kan uddele blanketterne allerede ved Inde V.DM, ligesom de
selvfølgelig også skal benyttes ved andre veteranarrangementer.

14. Eventuelt.
Malmö Indoor:
Et større antal veteraner deltog i Malmö Indoor, hvor de bl.a. havde mulighed for at konkurrere i
200m., 400m., 800m., 1500 m. og 3000 meter.
Da danske veteraner ikke har mange muligheder for at konkurrere her i Danmark på rundbane, har
vi rettet henvendelse til de svenske arrangører, som er meget interesseret i et samarbejde. Vi
nedsætter et udvalg, der kan videreudvikle forslaget i samarbejde med Per Månsson og det svenske
udvalg.
Rekordanmeldelser for veteraner
Gennem mange år har veteranudvalget haft et afsnit på hjemmesiden, hvor vi oplyser, at nye
veteranrekorder anmeldes til formanden for veteranudvalget, som sørger for at videresende til
R&S-udvalget. Denne procedure blev aftalt på et møde i Aarhus med det daværende R&S-udvalg.
Under punktet DOWNLOADS under afsnit 17 er anvist en helt anden fremgangsmåde, der kræver,
at man selv skal sørge for en lang række oplysninger (17.12 Rekordanmeldelse Veteranrekord).
Tilsyneladende er bestemmelsen vedtaget 27. februar 2012, men hverken veteranudvalget eller
R&S-udvalget er blevet informeret. Sagen undersøges nærmere ved kontakt til Jakob Larsen.
Efter kontakt til de andre nordiske ledere, har vi fra Ivar Söderlind, /statistikfører for EVAA) fået
oplyst, at det er et forslag fra EVAA’s Council, men at det først skal drøftes og eventuelt vedtages
den 15. marts 2013, når EVAA´s Board har møde.
Indtil en afgørelse fra dette møde, ønsker vi ikke at ændre ved den hidtidige praksis.
Prægning af medaljer /trykning af labels.
Da der ikke har vist sig større interesse for, at Preben tilbyder at trykke labels til påsætning på
medaljerne, vælger udvalget, at klubberne fremover selv må anskaffe en maskine til at trykke labels,
hvis de vil yde den service overfor de deltagende veteraner
Referent
Aase Friedrichsen
27/1-2013

