
Referat fra Veterankonferencen lørdag den 10. november 2012 i Odense. 

Efter en halv time med morgenkaffe og løs snak, bød Aase Friedrichsen velkommen med en hilsen 
fra Carl. Derefter gik vi over til Henning Kirks foredrag over emnet:  
 
”Afskaf alderdommen – bliv i de voksnes rækker”. 
 
Henning Kirk fortalte meget inspirerende om hjerneforskningens udvikling omkring 
aldringsprocessen, som har betydet, at vi kan blive meget ældre. Han kom også ind på, hvordan 
livsstil og motion er med til at forebygge demens og lignende sygdomme. Han måtte desværre 
afkorte sit foredrag, så der blev ikke mulighed for ret mange spørgsmål fra forsamlingen. 
 
Hvis man vil læse mere om emnet, kan man anskaffe bogen ”afskaf alderdommen – bliv i de 
voksnes rækker” skrevet af Henning Kirk og Lone Kühlmann. 
 
Herefter tog vi hul på selve Veterankonferencen: 
 
Egon Poulsen, 1900 blev valgt som dirigent, og Ernst Overby som referent. 
 
I Carls fravær gennemgik Aase den skriftlige beretning fra veteranudvalget. Økonomien kom til at 
fylde meget i debatten, idet udvalgets budget i løbet af året blev beskåret kraftigt. Også veteran-
holdturneringen blev ramt af sparekniven. På trods af, at klubberne havde indbetalt 22.400 kr. i 
startpenge, kunne kun arrangøren af finalerunden få betalt udgifterne, mens arrangørerne af de 
indledende runder ikke har fået dækket nogen af deres udgifter. Det kommer til at betyde, at det vil 
være meget svært at finde arrangører til de indledende runder. Svend Lykkemark Christensen fra 
hovedbestyrelsen bad Steen Jensen om at sende regnskabstal til ham, så han kunne tage det med til 
næste møde bestyrelsen. Egon Poulsen orienterede om EVACS 2017 i Aarhus. 
 
Indkomne forslag: 
Forslag om seedning på 100 m og 400 m fra Hvidovre AM kunne ikke behandles, da 
forslagsstillerne ikke var repræsenteret ved konferencen. 
 
Forslag fra veteranudvalget vedr. veteranturneringen: Klubberne stiller op i de rækker, som 
turneringslederen har fastsat. Forslaget blev vedtaget, men det betyder, at det især i vest kan være 
problemer med at få programmet passet ind med træningstider og afstande. 
 
Forslag fra veteranudvalget vedr. veteranturneringen: Kvinder kan deltage i begge rækker. 
I matcher hvor K-hold og M/K-hold deltager samtidig på samme stadion, kan K-resultaterne indreg-
nes i M/K-matchernes resultater. En kvindelig 100 m løbers tid , der f.eks. er opnået i et K-heat eller 
M/K-heat, kan således tælle i begge matcher. Point fra K-hold kan kun overføres til et M/K-hold. 
Forslaget blev forkastet, da afstemningen endte lige.  
Det betyder, at Odense med 2 M/K-hold og 1 K-hold, som i årets turnering fordelte K-deltagerne på 
de to M/K-hold, næste år kan gøre det samme. 
 
Gruppearbejde: 5 grupper drøftede specifikke mål for veteranatletikken, og de udarbejdede hver 
deres prioritering, som veteranudvalget så kan arbejde ud fra i den kommende tid. 
 



Gruppearbejde: Hvordan finder vi arrangører til veteranstævner? Skal løb udkonkurrere 
veteranstævner? Hvad betyder fællesskabet i klubberne? Medlemspleje. 
 
Aase takkede Odense Atletik for et godt arrangement, og forsamlingen takkede Aase for hendes 
utrættelige indsats for veteranatletikken under Carls sygdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


