
 

 

 

Møde i Masters Komite, onsdag den 4. november 2015, kl. 18:30 

Bondager 56, 2670 Greve 

Deltagere: Knud Høyer, Inge Faldager, Knud E. Pedersen, Tom Elmer Christensen, Henning Steffan Jensen,  

Afbud: Poul Grenaa, Karsten Munkvad 

 

Dagsorden Referat 

1. Konstituering af Masters Komite (MK) 
Valg af formand for 2 år 

Knud Høyer valgt til formand 

2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt 

3. Opfølgning på referat af mødet den 10.9. 2015 
 

Knud er i dialog med DAF om de udestående for-
hold. Løbende orientering til MK. 

4. DAFs Årsmøde 2015 
Orientering om den nye organisationsstruktur, 
herunder bestyrelsens udkast til kommissorium 
for Masters Komite, som vedlægges. 
Indstilling: til drøftelse og beslutning om, hvor-
dan vi færdiggør et forslag til endeligt kommis-
sorium som sendes til bestyrelsen inden den 
1.12.2015 

 

Vi skal udarbejde et kommissorium. Knud ser på 
DAFs strategiplan status 2013-2016 og fylder ud, 
hvor Masters kan byde ind. Knud færdiggør efter 
høring i MK. Knud kommer med oplæg på konfe-
rencen den 22.11. og orienterer også kort om  års-
mødets forløb.  
Knud laver et oplæg til ændringer i forbundsmap-
pens afsnit 14 på mastersområdet. 
DAFs formand holder åbent hus på kontoret en 
gang pr. kvartal, hvis der er ønsker om at træffe 
ham m.v. Formændene for komiteerne forventes at 
deltage hver gang for at koordinere indbyrdes og 
med bestyrelsen/administrationen. 

5. Udviklingskonference for Masters den 22. no-
vember 2015 i Odense 
Tom eftersender/omdeler forslag til program og 
detailindhold. Der er lagt et foreløbigt program 
på Masters hjemmesiden. 
Start og sluttidspunkt, eventuel egenbetaling? 
Indstilling: til drøftelse og beslutning. 

 

Se det reviderede program på Masters hjemmeside. 
Bliver udsendt på mastersatletik.dk og via Masters-
kartoteket (er sket) 
Pris for 30 personer er 4500 kr. for morgenmad, 
frokost og eftermiddags kaffe/te/kage. %000 kr. for 
40 personer. Hertil kommer leje mv. af mødelokalet 
og køkken samt rengøring. Der må også forventes 
et mindre honorar til en oplægsholder, som skal 
fremlægge rapporten fra IDAN om typer af motions-
løbere i Danmark.   
Sparta kører begynderhold for løbere 3 gang pr. år. 
Det koster 100 kr., og der kommer 100  og 25% 
bliver medlemmer. Hvad skal der til for at holde på 
dem i længden? 
  

6. Gensidige meddelelser og orientering 
1. NMACS 2016 

 
 
 

Ad 1.  
Inge og Knud har været i Odense den 22. oktober til 
møde med Odense Atletik, som står som arrangør-
ansvarlige for vedr. de kommende nordiske mester-
skaber for masters NMACS 2016. Der er fastlagt en 

Masters 



 
 
 

2. Forslag på årsmødet om gravering af medaljer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Forslag til ændringer i Masters turneringen 
fremover. 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. Kritik over manglende præmieoverrækkelse til 
Masters-klasser ved CPH-Half maraton i sep-
tember.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Udgiftsgodtgørelse for medlemmer af VU/MK i 

2015. Skema er udsendt - skal være i DAF se-
nest den 1.12.2015. 

 

mødeplan for perioden frem til juni 2016. KH udar-
bejder kontraktudkast. Næste møde er den 27.11. 
 
Ad 2. 
Erik Laursens forslag på årsmødet om at der indgra-
veres mesterskab og øvelse på alle medaljer og 
årstal trykkes på båndet blev drøftet på basis af en 
mail fra DAFs direktør. 
Masters Komiteen mener, at det er et meget stort 
arbejde at få medaljerne indgraveret, en meget stor 
mængde medaljer, en stor omkostning, og ofte et 
stort spild., da det jo også skal gælde for cross, lan-
devej, maraton m.v. 
MK kunne heller ikke gå med til, at Masters i Dan-
mark skulle stilles bedre, end de bliver ved mester-
skaber i udlandet. Her er der ingen, som protesterer 
over, at der kun uddeles neutrale medaljer, og man 
kan så selv betale for at få dem indgraveret. MK 
foreslår derfor direktøren, at det henstilles til ar-
rangører af DM for unge, seniorer og masters, at 
der i stævnesekretariatet kan fremstilles et DYMO-
bånd til at klistre bag på medaljen. Medaljen hæn-
ger i et bånd med påtrykt hhv. DMU, DM og DM 
Masters og så årstallet. 
 
Ad 3. 
Masters-turneringen 2016: Hvidovre er kommet 
med konkrete forslag til ændringer i turneringsreg-
lerne. Da ændringerne er afhængige af muligheder-
ne for, at MARS kan håndtere ændringerne, så har 
vi forelagt og fået svar på det tekniske i forslagene 
fra Steen Madsen. Det skal også overvejes om det 
kan lade sig gøre at holde finalerne i øst hhv. i vest 
før finalen. 
 
Ad 4. 
Kritik fra Vagn Kildsig over manglende præmieover-
rækkelse til Masters-klasser ved CPH-Half maraton i 
september. Det blev konstateret, at der også var 
inviteret til, at løbere som ikke var medlem af en 
klub under DAF kunne deltage. Arrangørerne skulle 
først have dem sorteret fra. Før der kunne laves en 
vinderliste for alle grupper, herunder for 5års grup-
per for Masters M/K. Medlemmer af MK, som selv 
havde deltaget påpegede, at dette forhold tydeligt 
stod i det udsendte materiale, og at medaljer derfor 
ville blive eftersendt. Hvis der kan findes en mulig 
organisatoriske løsning, var det en god måde at 
præsentere mastersatletikken på. Der kan evt. skaf-
fes en speaker, der kender lidt mere til masters-
løbere. Denne konklusion sender KH til Vagn Kildsig 
og DAFs direktør. 
 
Ad 5. 
t.e. 
 
 



6. Manglende refusion fra arrangører ved EM og 
WM af den indbetalte nationale fee på ca. 34 
euro pr. deltager 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. EMACS 2017 i Aarhus 
 
 
8. Vintertræningssamling for Masters i Skive den 

21-22 februar 2016.  
 

9. Årshjulet for arbejdet i MK er rettet. 
 

 

ad 6. 
KH orienterede om  sagen. Den nationale fee indgår 
i Masters regnskab og er en forudsætning for at der 
kan stilles teamledere mv. til rådighed for danskere 
ved deltagelse i internationale mesterskaber i ud-
landet og i Danmark. Masters Komite beslutter selv 
i denne sag. Der kommer ikke nogen penge fra DAF. 
Indtægter (fee) og udgifterne skal hvile i sig selv. 
KH har taget sagen op med kontoret, og der er en 
positiv udvikling i sagen. Refusionen fra EM i Izmir 
fra 2014 har DAF først fået efter mange rykkere i 
august 2015. 
 
Ad 7. 
Knud kommer med i styregruppen for EMACS 2017. 
 
 
 

7. Mødeplan for Masters Komite i 2016, jf. kom-
missoriet. 
Indstilling: til drøftelse og beslutning 
 

De næste møder blev aftalt til 26. januar kl. 18.30 
27. april kl. 18.30 i Greve. Alle noterer det i kalen-
deren. 

8. Eventuelt 
 

Intet. 
Mødet hævet kl. 22:15. 

 

 

 


