
Referat fra møde i veteranudvalget 
Scandic Hotel Hvidovre, fredag den 2. september 2011 kl. 15.00 

Deltagere: Preben Mortensen, Ernst Overby, Steen E. Jensen, Aase og Carl Friedrichsen. (Afbud fra 
Arne Hansen og Michael Bruun Jepsen). 
 
1.  
Vi kigger på referatet fra sidste møde den 26. februar 2011. (Findes på hjemmesiden). Er der 
punkter, vi ikke har opfyldt? 
Der var intet yderligere at tilføje, ud over punkt 4: Hjemmesiden for veteranatletikken er utrolig 
vigtig, men den fremstår stadig med et kedeligt udseende, som ikke animerer til, at man får lyst til at 
fordybe sig i den. 
 
2. 
Terminslisten 2011. (Gennemgang ved Steen) 
Efterfølgende blev der udarbejdet en terminsliste for veteranatletikken, hvor der dog stadig mangler 
datoer for halvmarathon, marathon og 100 km samt venskabsmatcherne i øst og vest 
3. 
Resterende mesterskaber i 2011. 
Carl repræsenterer V.U. ved DM i kastemangekamp, medens Ernst tager til venskabsmatch i Aabenraa. 
Vi har kun kendskab til, at en enkelt veteran, nemlig Tichomir Majercik fra OA/OGF tager til Euro 
Master Games. Både Euro- og World Master Games ligger udenfor DAF-regi, så deltagere skal selv 
sørge for tilmeldinger, ligesom der ikke tager ledere med til de mesterskaber. 
4. 
Evaluering af veteranturneringen 2011. (Ernst og Steen). Er der forslag om ændringer / 
forbedringer til næste år? 
Tilmeldingsfristen rykkes frem, idet klubberne alligevel tilmelder sig, inden indbydelsen bliver sendt 
ud.  Steen udarbejder et nyt tidsskema, hvor M og K ikke springer længde sammen eller kaster 
sammen. Forslagene behandles på konferencen. 
Desuden skal der indskærpes overfor klubberne, at de ikke selv må flytte rundt på deres deltagelse 
uden om ledelsen for veteranturneringen. 
Der hersker stor usikkerhed omkring økonomien vedr. veteranturneringen. Der er budgetteret med 
4.000 kr. som en udgift, men hvem opkræver starpengene fra klubberne. Er det kontoret eller 
veteranudvalget. Steen undersøger proceduren. 
 
5. 
Regnskab for ”Veteranstatistikken 2010”. (Aase) 
Der er trykt 100 bøger, og der mangler kun at blive solgt 11 eksemplarer. Aase redegjorde for 
regnskabet. V.U. har foræret 14 bøger væk ( R&S-udvalget, internationale ledere m.m.) Vi har betalt 
6000 kr. for trykning af bøgerne, så salget har givet et pænt overskud. Pengene er foreløbig indsat på 
en gevinstkonto, men overskudet vil senere blive overført til DAF. Overskuddet bliver brugt til at 
dække udgifter ved veteranudvalgsmødet i forbindelse med V.DM samt evt. som økonomisk hjælp til 
veterankonferencen. 
 
6. 
Webmaster for veteranatletikken? René har ikke længere tid. Hvordan finder vi en anden person? 
Der har været bragt en efterlysning på nyhedssiden, men foreløbig har ingen reflekteret på vores 
annonce. Hjemmesiden er meget uaktuel lige nu, men Jakob Larsen har meddelt, at Michael Bruun  



 
 
 
Jepsen får ryddet op i de rettelser, der har ligget siden 6. august. Desuden er der en mulighed for, at 
Patricia Wilson kan hjælpe os, når Motion Danmarks store arrangementer i uge 37 er overstået. 
7. 
Veterankartoteket, orientering. (Arne, skriftligt) 
Veterankartoteket er større end nogensinde: 103 klubber og i alt 586 mailadresser. En enkelt klub har 
ikke mailadresse. 
 
8. 
Veterankonferencen 2011. Gennemgang af dagens program. Har vi forslag til nye 
veteranbestemmelser? (Aase) 
Gennemgang af dagens program. Enighed om, at vi vil kontakte Pentti Valkki og spørge, om han vil 
komme til vores konference i forlængelse af indlægget fra Kaare Christensen omkring 
aldringsforskning. Pentti er selv veteran, deltager i vores mesterskaber i gruppen M85 og har også 
deltaget i den finske vinterkrig. Han er faktisk finsk krigsveteran. 
 
9. 
Store V.DM 2011.  Arbejdsfordeling 
Juryen varetages af Preben Mortensen og Ernst Overby (formand). 
Medaljeoverrækkelsen klares af Val Hamilton med assistance fra Ernst, Preben, Aase og Carl. 
 
10. 
International orientering. (Carl & Aase) 
Inde V.EM, Gent, Belgien. 
17 deltagere (3500 deltagere fra 39 lande). 4 guld-2 sølv-7 bronze-9 rekorder 
Møde med de nordiske ledere + møde omkring anerkendelse af Tom O. Jensens og Gitte Karlhøjs 
verdensrekorder. Teamledere: Aase og Carl Friedricsen 
 
Non Stadia Thionville/Yutz, Frankrig. 
4 deltagere (1001 deltagere fra 28 lande). 1 sølv. Ingen ledere med. 
 
V.NM, Lappeenranta, Finland 
10 deltagere (650 deltagere fra 5 lande). 8 guld-9 sølv-4 bronze-3 rekorder 
Ledere: Ingela Bluhm + Flemming Nielsen. Deltog i nordisk ledermøde og reklamerede for V.NM i 
Odense 2015. 
 
V.VM Sacramento, USA 
30 deltagere (4800 deltagere fra 95 lande). 8 guld-10 sølv-7 bronze-6 rekorder-1 nordisk rekord. 
Danmark blev nr. 15 ud af 95 nationer. Teamledere: Aase og Carl Friedrichsen, som deltog i: 8 tekniske 
møder, møde med nordiske ledere, møde med EVAA, generalforsamling i WMA. 
 
V.NM 2015, Odense 
Der er stor interesse i de øvrige nordiske lande for at komme til Odense igen. 
 
Arbejdet med ny “Constitution” for WMA 



Følgende veteraner har tilbudt deres hjælp omkring revision af forslag til nye regler og vedtægter for 
WMA: Ebbe la Cour, Anders Juul Jensen, Henrik Lund Jensen og Birgit Thomsen. Senest 1. oktober 
skal V.U. videresende deres ændringsforslag til den finske veteranformand, Pia Kemppainen-Kajola, der 
lige nu er leder af det nordiske samarbejde. 
 
Fremtidige teamledere ved internationale mesterskaber? 
V.U. har sammenlignet med f.eks. de svenske veteraner, som havde 3 ledere med til Sacramento. Disse 
ledere fik rejse og ophold betalt. De danske veteraner var flere deltagere, men Forbundet yder kun 
betaling til 1 teamleder. Arbejdsbyrden er for stor for 1 person, og Carl har derfor rettet henvendelse 
til bestyrelsen og påpeget dette forhold. Svaret fra Jakob Larsen var: 
Pkt.	  10:	  
Der	  er	  i	  bestyrelsen	  stor	  forståelse	  for	  den	  store	  arbejdsbyrde	  forbundet	  med	  lederopgaven	  ved	  disse	  mesterskaber.	  
Samtidig	  er	  der	  i	  bestyrelsen	  en	  holdning	  om,	  at	  veteranatletikkens	  deltagelse	  i	  mesterskaber	  udover	  det	  allerede	  
bevilgede	  bør	  være	  selvfinansierende.	  Skulle	  veteranerne	  i	  2012	  få	  et	  større	  budget,	  vil	  der	  samtidig	  være	  en	  
forventning	  om,	  at	  disse	  midler	  bliver	  brugt	  til	  at	  udbrede	  veteranatletikken	  som	  træningsform	  nationalt.	  Dette	  
indebærer,	  at	  et	  større	  behov	  til	  mesterskaber	  skal	  finansieres	  af	  deltagerne	  selv.	  
Problemet drøftes på den kommende veterankonference, idet Aase ikke længere ønsker at betale fuld 
pris for sin deltagelse i internationale stævner. Skal rejsebrevene stoppe? 
 
Næste års V.EM i Polen, Tyskland og Tjekkiet + Inde V.VM i Jyväskyla, Finland 
V.U. forsøger sammen med det svenske veteranudvalg at arrangere en busrejse til V.EM næste 
sommer, således at vi også har bussen under selve mesterskabet. GislevRejser udarbejder et tilbud. 
Det kan være problematisk at få hotelværelser i Jyväskylä, så vi tilråder at bestille plads i god tid. 
Sokos Hotel Alexandra er tidligere bentyttet ved V.NM og kan varmt anbefales. 
 
11. Eventuelt 
I forbindelse med vores veteranudvalgsmøde har vi endnu engang konstateret, at det ikke er særlig 
synligt, hvis kontorets personale er bortrejst eller holder ferie. Det ville være rart med en form for 
kalender på hjemmesiden. 
 
Referent 
Aase Friedrichsen 


