
Referat fra møde i veteranudvalget onsdag den 21. maj 2014 kl. 11-17 

Askevej 51, 3630 Jægerspris 

Mødedeltagere: Carl Friedrichsen, Ingrid Nygaard Thomsen, Steen E. Jensen, Ernst Overby, Kurt 
Jochumsen, Aase Friedrichsen. 

Afbud fra: Claus Børsen og Poul Grenaa 

 

 

1. Årsregnskabet for 2013 + budget for 2014  

Aase redegjorde for årsregnskabet, der som sædvenlig er utrolig svært at gennemskue, men da det 
muligvis ligger til grund for, at udvalget er blevet kraftigt beskåret i 2014, har vi virkelig nærlæst 
tallene. Alligevel er det umuligt at forstå, når foredragsholderen til vores konference bliver ”aflønnet” 
fra årsmødets budget. Leje af tidtagningsanlæg skal pludselig konteres kontoen ”arrangementer”, 
selvom vi troede, at beløbet skulle konteres ”venskabsmatch”.  

Udvalget har spurgt bestyrelsen, om størstedelen af udvalgets budget i virkeligheden skal finansieres 
af de veteraner, der deltager i internationale stævner, altså gebyret på 250 kr. Spørgsmålet drøftes på 
bestyrelsesmødet den 2. juni. 

I øvrigt forstår vi ikke, hvorfor vi den 7. februar 2014 modtog en årsplan, der meddelte, at vi ville få et 
kvartalsregnskab i april, samt at budgetønsker skulle behandles i maj måned. Tilsyneladende bliver 
denne plan ikke fulgt? 

2. Malmø Indoor. Er der muligheder for, at danske veteraner kan deltage i V.DM i rundbaneløb  
2015 i Sverige.  

Enighed om, at danske veteraner selv kan tilmelde sig stævnet i Sverige, men vi vil ikke arbejde 
på, at det skal blive et dansk mesterskab i rundbaneløb, på svensk grund. I stedet håber vi på, at den 
ny hal i Odense, som forhåbentlig bliver indviet i uge 43, giver muligheder for veteranerne. 
 

3. Salg af veteranstatistikken 2013. Hvordan går det, og hvordan tilrettelægger vi det videre 
salg?  

Salget går ovenud godt, så vi forventer, at alle bøger hurtigt er solgt. Lige nu forhandler Steen med 
 bogtrykkeren, fordi prisen er blevet højere end forventet, grundet at de tre statistikførere ikke 
 skriver på samme måde, så det første prøvetryk viste, at en del af teksten kom for tæt på ryggen af 
 bogen. Claus og Steen valgte derfor, at bogen skulle trykkes om. Carl afventer Steens forhandlinger 
 med Trykkeriet Rosendahl i Albertslund, inden regningen indsendes til DAF. Sælger medlemmer af 
V.U. bøger ved stævner, skal pengene indsættes på konto 22178128213350, idet der samtidig oplyses, 
at det gælder salg af Veteranstatistikken 2013. Desuden orienteres Steen om indbetalingen til DAF, 
idet han fører det samlede regnskab for bøgerne. 
 

4. Salg af veteranbluserne. Status? Hvilke mesterskaber skal vi besøge med et salgsfremstød?  

Ingrid forsøger at sælge restlageret ved V.DM i Hvidovre og ved veteranholdfinalen senere på året. 
Enighed om, at vi ikke fremover skal sælge bluser. Det var et forslag på en veterankonference, men 
forslagsstilleren har heller ikke selv ønsket at købe en bluse! Mange veteraner er hjælpere ved 



forskellige større stævner, hvor de får gratis bluser, og muligvis har vi heller ikke selv været dygtige 
nok i markedsføringen? 

 

5. Stævnelisten for veteraner. Mangler der endnu kontrakter? Hvilke stævner skal have besøg af 
V.U-medlemmer.? V.NM er flyttet til 2016, Odense.  

Det viser sig, at Glostrup ikke har modtaget en kontrakt til underskrift. Der har været en del 
usikkerhed, fordi der også er lagt NM i kapgang samtidig, men kontrakten er nu modtaget i Glostrup. 

6. Udsendelse af informationer via veterankartoteket. Ikke alle klubber er opdateret i DAF-
basen. Hvad kan vi gøre ved samarbejdet om adresser? 

Ingrid udarbejder en oplysningsblanket, vi kan uddele ved stævner. Steen kigger på listen over 
klubber, der er tilmeldt kartoteket, og hjælper Kurt med en ajourføring af mailadresser.  
  

7. Mangekampene. Der er ofte problemer, idet klubberne /mangekampsgruppen ikke er særligt 
interesserede i at have veteranerne med.  

Endnu engang har mangekampsgruppen glemt at informere deres stævnearrangør, nemlig Helsingør, 
så klubben vidste ikke, at veteranerne også skal inviteres med. Carl skal sende en skrivelse til udvalget 
og gøre dem opmærksom på, at der i Forbundsmappen er angivet, at mangekampene er for alle tre 
grupper. 

V.U. er i øvrigt også utilfredse med, at kontoret ikke ønskede at bringe en oplysning om, at 
veteranerne var velkomne i Helsingør, selvom det ikke fremgik af den udsendte invitation. Ganske vist 
havde vi allerede sendt mail rundt til tidligere deltagere i mangekampene, men V.U. ønskede også at 
få kontakt til evt. nye veteraner, som kun kunne finde ud af, at de var velkomne, hvis de kiggede på 
Helsingørs hjemmeside. På terminslisten har der allerede siden november 2013 stået, at 
mangekampene var for alle tre grupper, men i  invitationen til klubberne glemte man altså veteranerne.    

8. Skal vi være repræsenteret i planlægningen af et IMATO Seminar under EVAA? Idet Aarhus 
1900 har EVACS i 2017, bør Danmark være repræsenteret. Martin Roald-Arbøl overvejer, evt. 
sammen med Ulrik. 

Udvalget mener, at Steen Madsen vil være et oplagt emne til at deltage i forarbejdet, og Steen lovede 
derfor at tage kontakt til Martin Roald-Arbøl og fortælle ham om vores forslag, dog under den 
forudsætning, at Steen Madsen selv ønsker at være med.  

9. Veteranturneringen. Status lige nu. Ingrid ønsker, at vi drøfter ”kombinerede hold”, selvom 
det er svært at lave vandtætte regler. 

Efter en længere drøftelse var der enighed om, at reglerne for veteranholdturneringen trænger til en 
”modernisering”, især efter at mange klubber er interesserede i at arbejde sammen, så de små klubber 
får muligheder for at være med, f.eks. Hvide Sande og Viborg. Steen, Ernst og Ingrid vil derfor 
udarbejde et materiale til gruppearbejde på næste veterankonference.  

I ØST har der været problemer med at finde arrangør til 2. runde, men heldigvis har FIF Hillerød nu 
sagt JA til at tage alle klubberne den 12. juni. 

10. Hvem deltager i ”Atletikkens Årsfest” 25. og 26. oktober på Brogården? 



Carl har ikke kræfter til at deltage i et 2-dages arrangement, og han vil derfor undersøge, om Ernst 
Overby har mulighed for at erstatte ham, eller om Ernst evt.  skal deltage som medlem at Teknisk 
Udvalg. Steen E. Jensen deltager også i Atletikkens Årsfest. Poul Grenaa kontaktes med henblik på, at 
han vil repræsentere veteranatletikken; ellers tager Ingrid med. 

11. Veterankonferencen den 14. september i Odense.  

Aase fortalte om planerne, der foreløbig betyder, at konferencens hovedtaler bliver den kendte læge, 
science journalist, forfatter og maratonløbet Jerk W. Langer. Han vil tale om emnet: Det gode liv – 
Lev 15 år længere. Jerk er ofte gæst i tv og radio, skriver sundhedsbrevkassen i ugebladet Ude og 
Hjemme, er skribent i bladet I Form, Jerk har selv gennemført 260 maratonløb, og han har selv 
arrangeret over 125 marathon-løb. Når man googler Jerk W. Langer, får man et utrolig spændende 
læsning om manden, så der venter helt sikkert en spændende formiddag i Odense den 14. september.   

12. Eventuelt. 

Det viser sig, at der er vedtaget nye vægtgrænser for spyd til kvinder i grupperne K60, K65 og K70. 
De skal nemlig kaste med spyd, der vejer 500 g. Det skulle allerede gælde fra 1. januar 2014, og det  
blev vedtaget på General Assembly i Porto Alegre, Brasilien i oktober 2013. Beklageligvis har WMA 
ikke forstået at kommunikere det ud til medlemslandenes veteranudvalg, og her i Danmark blev vi 
først for sent opmærksom på ændringen, da vi modtog den nye Handbook 2013-2016. I Greve er man 
meget utilfreds med, at klubben ikke er blevet gjort tilstrækkeligt opmærksom på ændringen, inden 
man arrangerede øst kaste5kamp den 16. maj. Carl tager kontakt til Morten Larsen, Greve,  og 
forklarer, hvorfor veteranudvalget ikke har informeret klubben.(klubben brugte dog 500 g spyd til 
gruppen K60, så det var i orden) Meddelelsen er nu på veteranernes hjemmeside og sendt ud via 
kartoteket. MARS er efterfølgende blevet opdateret med 500 g spyd.. 

Referent 

Aase Friedrichsen  

  

 


