Referat fra møde i veteranudvalget
onsdag den 11. september kl. 11, Askevej 51, Jægerspris
Deltagere: Preben Mortensen, Ingrid Nygaard Thomsen, Steen E. Jensen, Aase Friedrichsen, Ernst Overby,
Claus Børsen, Carl Friedrichsen
Afbud: Poul Grenaa, Ove Lausten
1. Atletikkens årsfest. Hvem repræsenterer V.U.? Tilmelding senest 11. oktober. Deltagerpris 355
kr. for valgte medlemmer i V.U., men 1150 kr. for ”ad hoc-medlemmer.” Genopstiller Ingrid
og Preben? Ingrid genopstiller, medens Preben Mortensen ønsker at stoppe. I stedet foreslås Poul
Grenaa, som flere gange har erstattet Carl som teamleder ved internationale stævner. Idet
verdensmesterskaberne ligger samtidigt som årsmødet, har Poul ikke mulighed for at deltage i
årsmødet. Ingrid er ligeledes forhindret.
2. Ove Lausten udtræder af V.U som ”ad hoc”-medlem. På grund af øget arbejdspres har Ove set
sig nødsaget til at prioritere sin arbejdsindsats indenfor bankverden, og han stopper derfor sit
arbejde for veteranudvalget. Fremtidige arbejdsopgaver: Skal de ændres? Kontaktperson til
mesterskaberne i vest? Ingrid bliver kontaktperson til vest-mesterskaberne. Arbejdsopgaver
drøftes på et senere tidspunkt, når Poul Grenaa er tilbage fra Brasilien.

3. Teamledere ved internationale mesterskaber. Der betales 250 kr. i gebyr til DAF, når en
veteran deltager i et internationalt mesterskab. Hvordan honoreres lederne, hvis det ikke
drejer sig om formanden for veteranudvalget? Der har været 3 internationale mesterskaber for
veteraner i 2013 med i alt 85 deltagere, som hver skal opkræves 250 kr. i gebyr til DAF. Altså
21.250 kr. Desuden er der i budget afsat 16.000 kr. Altså i alt 37.250 kr. Da formanden for
veteranudvalget ikke har kunnet deltage i mesterskaberne pga. sygdom, har andre overtaget, men i
bestyrelsen er der ikke forståelse for, at disse personer skal honoreres rimeligt. Seks personer har
fået 14.000 kr. til sammen. Således får Poul Grenaa 5000 kr. som teamleder i Brasilien, men betaler
selv hele sin rejse. Til sammenligning sender vores naboland Sverige 3 ledere af sted, som får dækket
rejse og ophold. Bestyrelsen har meddelt, at ”et tilskud på 5.000 kr. er et acceptabelt niveau. Et
højere niveau vil derimod være svært at argumentere for sammenlignet med den (mangel på
kompensation), som frivillige holdledere på andre ture stilles i udsigt.” V.U. forstår ikke
sammenligningen, idet andre atletikgrupper ikke pålægges er gebyr for at deltage i internationale
stævner. Ved et verdensmesterskab for veteraner, der strækker sig over 12 dage, skal teamlederen
deltage i daglige tekniske møder, skrive rejsebreve, samt deltage i mindst 3 store og langvarige
møder (WMA generalforsamling + EVAA-ledermøde + Nordisk ledermøde). Skal gebyret i
virkeligheden være en indtægtskilde til DAF, som altså ikke kommer veteranerne til gode? Problemet
drøftes på veterankonferencen.
4. Veteranudvalgets økonomi. Budgettet sammenlignes med forbruget d.d.
Inden mødet havde vi bestilt en pivottabel, som viste udvalgets forbrug, men det viste sig, at
regnskabsføreren havde glemt regnskabet for det nordiske mesterskab. Tidsmæssigt havde Aase ikke
mulighed for at gennemgå den nye tabel, så punktet udsættes til næste gang.
Efterfølgende har vi modtaget den besked, at fakturaer kun kan udskrives som VARESUM, hvilket
betyder, at VU slet ikke har mulighed for at forstå regnskabet eller kontrollere, om beløbene passer
med det regnskab, vi sideløbende fører mht. til vore udgifter og indbetalinger. Det er yderst

utilfredsstillende, og det er en ringe trøst, at mange andre forbund heller ikke er tilfredse med det
system, DIF tilbyder som opstilling af vores regnskab.
5. Regnskab for veteranbluserne. Skal prisen sættes ned? Vi har fået lavet 100 veteranbluser hos
firmaet Sportigan, men der er kun solgt 34 stk. Desværre er bluserne produceret i meget store
størrelser, så de største størrelser sandsynligvis er usælgelige. Enighed om, at vi fastholder prisen
på 150 kr. men åbner mulighed for, at man kan bestille dem hos Ingrid. Prisen bliver den samme, og
vi dækker porto. Steen og Ingrid laver et par fotos, og der sættes en reklame på vores hjemmeside
med de nødvendige oplysninger.
6. Veteranstatistikken. Hvordan behandles rekordanmeldelser? Samarbejdet omkring
www.statletik.dk. Hvordan skal opdateringen foregå fremover? Muligheden for at udgive en
årsbog. Steen fjerner § 17.9.5 og § 17.12 fra Veteranbestemmelserne. I stedet henvises til
veteranernes hjemmeside, hvor der ligger en nærmere vejledning i anmeldelse af nye
veteranrekorder. Claus arbejder ufortrødent videre med planerne om at udgive en årbog med blandt
andet 50 bedste, indendørs- og udendørs veteranrekorder. Han er nået virkelig langt i arbejdet med
at få opdateret listerne, ligesom han har fået et godt samarbejde med Mikael Magnusson omkring de
nordiske rekorder. Claus redegjorde for, at www.statletik har adskillige mangler, især når det
gælder søgefunktioner og brugervenlighed. Han har også sendt en redegørelse herom til Michael
Bruun Jeppesen.
7. Prægning af medaljer. Skal vi igen indføre labels på medaljerne, som dengang Inge Theil påtog
sig arbejdet, årstal og øvelse, eller er det overflødigt? Claus undersøger, om Gomark ligger inde
med oplysninger om ca. antal medaljer pr. år. Det vil være ønskeligt med en person, der vil trykke
label, men hvor findes en sådan person?
8. Findes der specifikationer for 2 kg hammer? Tilsyneladende findes der ikke specifikationer for en
hammer på 2 kg. Aase retter henvendelse til tecnical Director Nicola Maggio i EVAA og spørger, om
der findes et max. mål, altså længden målt fra indersiden af håndtaget. For 3kg hammeren er målet
1195 mm, men vi kan ikke finde oplysninger om 2 kg hammeren, som bruges af K75+
9. Veteranholdturneringen. Hvilke deltagere tæller i holdturneringen? Problemet opstår, når en
klub har 2 mix. hold og 1 eller2 kvindehold. Formuleringen er tilsyneladende ikke helt klar, så Ernst
og Steen kommer med en ny formulering, der tages op på veterankonferencen.
10. Fotogalleriet. Det er stadigvæk ønskeligt, at der en mulighed for, at man kan se fotos fra forskellige
veteranstævner. Sven-Erik Dreisig overvejer, om vi kan lægge fotos ind på Picasa, således at der er
et link til billederne direkte fra veteranernes hjemmeside. Punktet tages op igen på næste møde.
11. Malmø Indoor. Et der noget nyt? Carl tager kontakt til Per Månsson og Christer Stensson og
beder om et mødereferat samt status. Vi er interesserede i at have muligheder for at arrangere DM i
forbindelse med Malmø Indoor i disciplinerne: 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter og
3000 meter, fordi der ikke findes muligheder for at arrangere et tilsvarende DM her i Danmark.
Steen E. Jensen, Leif Erik Nielsen, Sven-Erik Dreisig og Poul Grenaa arbejder videre med planerne.
Når vi har et økonomisk overslag sammen med de andre praktiske betingelser, skal bestyrelsen i
DAF forespørges.

12. Evaluering af V.DM Hvidovre Der var tilfredshed med mesterskabet, og efterfølgende er
veteranudvalgets evaluering sendt til stævneleder Michael Bruun Jeppesen.
13. Mesterskaber. Hvem laver aftaler og kontrakter? Tilsyneladende er VU helt uden indflydelse,
og princippet med at skifte mellem øst og vest gælder ikke længere. Bestyrelsen har i år
vedtaget, at klubberne skulle ansøge om mesterskaber senest 13. august. Beklageligvis har ingen
klubber i vest ønsket at arrangere et veteranmesterskab, og derfor bliver 3 veteranmesterskaber
tildelt Hvidovre Atletik, nemlig både Inde V.DM, DM i kaste5kamp og Ude V.DM. Det er dybt
beklageligt. De andre år har veteranudvalget haft mulighed for selv at finde de klubber, vi ønskede
som arrangører, og vi har altid skiftet mellem placering mellem øst og vest, men sådan bliver det
altså ikke i 2014. Vi har gjort Hvidovre Atletik opmærksom på, at der bør være billigere
indkvarteringsmuligheder end Scandic Hvidovre. Inde V.DM er lagt samtidig med Inde V.NM i
Haugesund. En flytning af Inde V.DM er kun mulig til en søndag i januar eller februar eller 16.
marts, og VU har ønsket flytning til 16. marts, selvom det betyder, at de nordiske mesterskaber ligger
før vores danske mesterskab. Til gengæld ligger de indendørs verdensmesterskaber i Budapest først
den 25.-30 marts 2014.
14. Veterankonferencen Aase præsenterede programmet og udkast til deltagermapperne. Ingrid har
den praktiske tilrettelæggelse med spisning. Enighed om, at programmet virkede relevant og
spændende, så det forhåbentlig medvirker til et øget deltagerantal. Idet veterankonferencen først
ligger den 16. november, håber vi, at medlemmer af bestyrelsen og administrationen har tid og lyst
til at deltage. Der er allerede indkommet 2 forslag fra Odense Atletik: Afskaffelse af øst / vest
banemesterskaberne, idet man tror, at det vil give flere deltagere ved V.DM. Øgning af højden ved
højdespring for K75+ til kun 3 cm.
15. Eventuelt Der har i mange år været udarbejdet manualer til vores mesterskaber, og det har aldrig
tidligere givet anledning til problemer, men i år meddelte Hvidovre, at man ikke ønskede at følge
manualen for V.DM, da der ikke udtrykkeligt står noget om det i kontrakten. Efterfølgende vil vi
revidere både manualerne og mesterskabskontrakterne.
Der er tilmeldt 19 mænd og 10 kvinder til DM i kaste5kamp i Glostrup. Stefan Hagen fra Hellas er
overdommer.
Referent
Aase Friedrichsen

