
 
 

Referat af møde i veteranudvalget 
tirsdag den 9. november 2010 kl. 11 på Askevej 51, Jægerspris 

 
Deltagere: Arne Hansen, Preben Mortensen, Ernst Overby, Steen E. Jensen (kommer kl. 13), 
Carl Friedrichsen og Aase Friedrichsen. 
 
1.  
Politikkataloget 2011 
(se listen over tidligere politikkataloger + brevet fra V.Kildsig i mappen fra veterankongres-
sen). 
Enighed om, at det er vigtigt med få mål, som der virkelig fokuseres på. Her ønsker vi at gøre vete-
ranatletikken endnu mere synlig, samt at fortsætte arbejdet med at få kapgang ind som en fast del af 
veteranstævnerne, selvom det har vist sig at være vanskeligt at motivere kapgængene til at deltage i 
veteranstævnerne. 
V.U. konkakter V. Kildsig og J. Simonsen fra DIF Motion og beder dem lave en beskrivelse af de-
res lokale løbetræning (Sådan gør vi….”), som kan sendes ud til kontaktpersoner i klubberne via 
veterankartoteket. 
 
Politikkatalog for 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 / in-
struktører til stede 
 
3. 
Sætte ovenstående initiativer i gang og bakke op omkring arrangementerne, således at veteranud-
valget også er til stede ved træningerne. 
 
2. 
Veteranstatistikken 2010. 
Hvis Inge Theil stadig har kræfter og lyst til at redigere ”Veteranstatistikken 2010”, vil vi gerne 
bestille 100 stk. 
 
3. 
Detailbudget for 2011. 
Budgettet for 2011 er på 45.000 kr. (I 2010 var det 43.905 kr.). Forhøjelsen på 1.095 kr. lægges til 
administration. Carl udarbejder detailbudgettet og deltager i møde hos DAF den 15. november. 
 
4. 
Veteranmesterskaber 2011. Hvem er ansvarlige for kontakt / kontrakt? 
Kontaktpersoner blev fordelt på de forskellige veteranmesterskaber i 2011. Kontrakter til DM-
mesterskaber ordnes af Michael Bruun Jepsen, medens V.U. skal lave kontrakter til alle øvrige me-
sterskaber. Usikkerhed om, hvilken kontrakt vi skal benytte samt startpengesatserne. Carl kontakter 
Michael. 
 
5. 
Forslag fra Inge Faldager omkring ændret tidsskema til V.DM, hvis stadion ikke har en ka-
stegård. 
Ændringsforslag fra Jan Pihl. 



Enighed om, at både Inges og Jans forslag skal tilføjes som appendix til manualen for Store V.DM, 
så tidsskemaet eventuelt også kan benyttes til andre mesterskaber, hvor der ikke findes kastegård i 
forbindelse med stadion. Aase sørger for at sætte det ind i manualen. 
 
6. 
Hjemmesiden. Hvor står vi nu? 
(kig på vores hjemmeside dagen inden mødet og lav notater på, hvad der skal rettes) 
Stor tilfredshed med, at veteranernes hjemmeside nu er blevet let at finde frem til, samt at næsten alt 
stof nu er kommet med. Enighed om, at hjemmesiden ser kedelig ud, fordi alle fotos er forsvundet. 
Det gør, at siden ikke motiverer til nysgerrig fordybelse. Det må være muligt at lave den mere 
spændende, så den evt. også kan lokke nye folk til veteranatletik. Rikke Wåhlin har meddelt, at det 
fremover er Jakob Larsen, der skal redigere vores hjemmeside. V.U. håber på, at vores tidligere 
webmaster René Pedersen igen får mulighed for at arbejde med hjemmesiden. 
7. 
Hvilke muligheder har vi, hvis en klub ikke betaler startpenge for deres medlemmer. Trods 
gentagne rykkere har Aarhus 1900 stadig ikke betalt 2600 kr. til Haderslev IF (Vest baneme-
sterskaber 21. juni 2010). 
Veteranudvalget retter henvendelse til DAF’s bestyrelse omkring problemet, idet vi ikke ønsker, at 
klubber fremover siger nej til at arrangere veteranmesterskaber, fordi de ikke kan få deres penge 
hjem. Der blev udformet et brev, som forhåbentlig kan nå at blive behandlet på førstkommende 
bestyrelsesmøde den 28. november. 
 
8. 
Veteranturneringen 2011 
Ernst Overby tager kontakt til klubber i vest, medens Steen E. Jensen kontakter klubberne i øst. 
Arne Hansen forespørger Odense, om de vil tage veteranturneringsfinalen 14. august, idet finalen 
helst skal være i vest, og Odense ligger vældig centralt for alle klubber. Tidsskemaet for finalen 
ændres i forhold til MARS-programmet og lægges ind i Forbundsmappen (inspireret af 1. runde 
2010 på trongårdens stadion). 
 
9. 
Dansk Atletik Forbunds atletikreglement. /Orientering ved Ernst Overby. 
Ernst gennemgik udkastet til det nye atletikreglement. 
 
10. 
Forbundsmappen / Veteranbestemmelser ved Steen E. Jensen 
Steen gennemgik enkelte detaljer omkring de reviderede veteranbestemmelser, som gælder fra 1. 
januar 2011. 
 
11. 
Eventuelt. 
V.U. meddelte kontoret, at man gerne tager til Brogården den 8.-9. oktober 2011 til veterankonfe-
rence og årsmøde. 
 
Det islandske Forbund har bedt om en ensretning med hensyn til inddeling i aldersgrupper efter 
fødselsår, medens man internationalt deler veteranerne efter ”alder på stævnedagen.” 
V.U. sendte følgende svar til Jakob Larsen: 
Det har været drøftet gentagne gange på møder i både EVAA og WMA, men det har ikke været muligt at få 
det vedtaget. Veteranudvalget vil gerne støtte forslaget, men så må Island først sende forslaget frem til 
næste nordiske møde i Sacramento (i forbindelse med V.VM), og hvis de nordiske lande er enige her, kan 
det efterfølgende blive fremsendt til EVAA og WMA. De nordiske lande har den holdning, at vi helst skal 
være enige 
 
Veterankartoteket:  
Det undrer, at der f.eks. i nogle klubber kun er tilmeldt en enkelt peron til kartoteket, f.eks. Ballerup 
Atletik. 



Arne kigger nærmere på fordelingen af medlemmer, og Aase kontakter formanden for Ballerup og 
gør ham opmærksom på veterankartoteket. 
 
Referent 
Aase Friedrichsen 
10. november 2010 
 


