
 

 

Referat af 

Møde i Veteranudvalget, torsdag den 21. maj 2015, kl. 18:30 

Bondager 56, 2670 Greve 

Deltagere: Knud Høyer, Inge Faldager, Poul Grenaa, Knud E. Pedersen, Henning Steffan Jensen 

Indbudt til pkt. 1: Jan Gram, Cloth4sport 

 

Dagsorden. 

1. Fremvisning af prøver på tøjkollektion mv. for deltagere ved internationale mesterskaber 

a. Jan Gram deltager. Du kan kigge mere på virksomhedens hjemmeside: www.cloth4sport.dk un-

der bl.a. tøj med Danmark tryk og klubtøj 

Referat: 

Tøjet med Danmark tryk så meget fint ud og i en god kvalitet til prisen. Vi valgte modeller til Dan-

markstøj og tasker. Jan laver oplæg til en hjemmeside, som folk kan bestille på, ud fra de valgte model-

ler. Der kommer DAF-logo på, og man kan også bestille med eget navn. Han leverer i forvejen til DAF. 

Aftalen skal omtales i næste nyhedsbrev. Formanden orienterer DAF. 

 

2. Opfølgning på referatet af mødet den 9.2. 2015 

Vedlægges. 

Referat: 

Vi skal have lavet et årshjul for VUs aktiviteter. Fx skal veteranturneringen have tilmelding allerede me-

dio marts. Knud E. hilste på den nye formand for veteranerne fra Island i Torun, men der var ingen offi-

cielle møder. Danmark (VUs formand) er formand for den nordiske veterankomite, til og med NM i 

Odense i juli 2016. 

 

3. Kommentarer til de to seneste nyhedsbreve fra VU 

Nyhedsbrev Februar 2015 

Nyhedsbrev maj 2015 er udsendt for få dage siden. 

Referat: 

2. juni er sidste tilmelding til Lyon. Send kvittering for registreringen til DAF, som en ekstra sikkerhed 

for du er registreret rigtigt i begge systemer.  

Vest har svært ved at finde en arrangør til veteranmesterskaberne på bane. 

  

4. Veteranturneringen for hold 2015 

Referat:  

Vi drøftede 2. runde af veteranturneringen for at få de sidste arrangører på plads. Formanden spørger 

Steen Madsen om, hvorfor der er forskel i point for samme resultat i veteranturneringen og mange-

kampe. (Vi har fået et meget fyldestgørende svar fra Steen Madsen som offentliggøres i næste nyheds-

brev.) 

http://www.cloth4sport.dk/


 

a. Status for hold og arrangører: Næsten alle resultater er kommet ind fra 1. runde. Der var pro-

blemer i Odense, fordi Rosa sprang længere (2.71m) i længdespring end MARS havde pointbe-

regninger på (2.70m).  

b. Information/kommunikation til klubberne: Vi er ikke hurtig nok ude med informationer til kon-

taktpersonerne i klubberne. Nyt forslag ifm udarbejdelse af årshjulet. 

c. Skal noget ændres til næste år?: Reviderer proces og tidsplan for turneringen. Husk at tilladelse 

til mix hold skal søges hvert år. 

d. Formanden igangsatte en drøftelse af om det fortsat skal være 6 fra øst/vest, der deltager i fi-

nalen i veteranturneringen. I andre finaler er det de 12 bedste. Vi nåede ikke nogen konklusion 

på dette møde. Spørgsmålet kan drøftes blandt veteraner, når de mødes. Måske første 

spørgsmål til tænketanken? Det afgør formanden.  

 

5. DAFs terminsliste for 2015 

Oversigt over veteranmesterskaber og stævner 2015 -2017 udsendes, når der er nye stævner, som skal 

på oversigten. Seneste er udsendt 17.5. med maj-nyhedsbrevet. Hvad skal/skal ikke på oversigten? 

Referat: 

Skal DGI-stævner på? DM i 1+½ maraton 13/9 og 4/10, Cross-challange er for alle + all DM cross m.v. 

Statletik: Poul gjorde opmærksom på, at alle veteranresultater fra stadion er med.  På landevej/non 

stadion har de kun resultater med, når tiden er tilstrækkelig hurtig. De har imidlertid sat grænsen for 

”hurtighed” meget højt. Det betyder, at meget få veteraner er med på listen over de enkelte distancer.  

Vi skal reklamere for, at vi gerne vil have besked om nye stævner. Kan vi gøre noget ved det? Kan der 

gøres noget gennem DGI, så der kommer en bedre statistik for motionsløbere. Hvis et løb ligger på 

DAFs hjemmeside skal resultaterne ind i statletik. Formanden tager kontakt med DAFs administration 

for at drøfte forskellige løsningsforslag, fordi det ligger i DAFs strategiske mål, at der skal flere motions-

løbere ind i klubberne. Motionsløbere vil have deres tider registreret. 

DAFs kontor laver mesterskabskontrakter for DM med arrangørerne. VU laver kontrakter med de ar-

rangerende foreninger for øst og vest mesterskaberne. Vi har modtaget en standardkontrakt, som skal 

bruges. Opgaven ligger indtil videre hos formanden. Steen E. Jensen er ansvarlig for holdturneringens 

afvikling og resultatformidling. Ove Laustsen, Vejle IF, hjælper med at finde arrangører i vest, og har 

gjort et flot arbejde i denne sæson. 

Vi mangler arrangør for Vest mesterskaberne og DM-bane. Vi går pt. efter en forening i vest sammen 

med Ove Laustsen. Randers er interesseret i veteran-DM. Hvis de er i bekneb for hjælpere bør vetera-

nerne, som ikke er i konkurrence godt hjælpe. Randers forventer, at deltagerne fra Øst bakker op om 

arrangementet. 

Venskabskampene: Der er ikke mange deltagere hverken i øst eller i vest. Vi har venskabskampene til 

næste år. Have det med i terminslisten på et tidligere tidspunkt. 

VU skal arbejde på, at der kan laves DM inde i 200m og op til 3.000m på en af rundbanerne. Skive eller 

Odense i 2016? 

 

6. Brainstorming på opgaver for det nye veteranudvalg 

a. Udarbejde et årshjul, så vi er forberedte på opgaverne. Fordele ansvar for opgaverne. Forman-

den og Inge laver første oplæg, som så kan diskuteres på et møde. Skal være klart til det nye 

udvalg, så aktiviteter kan delegeres ud.  

b. Behov for at finde i alt 7 medlemmer af VU frem til Årsmødet i oktober 2015, hvor der er valg 

hhv. udpegning. 



c. DAFs arbejdsgruppe vedr. ny organisationsstruktur og strategiplansarbejde 2014-2016. Der er 

udsendt høringsbrev til alle klubber med frist til 13.6. DAFs bestyrelse skal den 25.6. tage stil-

ling til forslaget til ny organisationsstruktur. Hvis der er grønt lys, skal alle fagudvalg og VU i ar-

bejdstøjet frem til den 13.8. fsva. udarbejdelse af nyt kommissorium og aktiviteter/opgaver ift. 

DAFs strategiplan 2015-2018. 

d. Gøre veteranatletikken så synlig som mulig ved at kommunikere via Veterankartoteket og vete-

ranatletik.dk samt veteranernes hjemmeside på DAFs hjemmeside. Hvem påtager sig disse op-

gaver? Veteranernes resultater skal være ligeværdige. I mange klubber er der ingen ansvarlige, 

der tager sig af det eller vil skrive om det på foreningens hjemmeside. Ikke mange veteraner 

går på DAFs hjemmeside. Det er mere klubberne egen hjemmeside, hvor der kan gøres noget. 

Det er måske en opgave, som kan løses uden for veteranudvalget. Mest information om stæv-

ner og aktiviteter. 

e. VUs primære kontaktpersoner på kontoret: Jeanette Larsen og Jeppe Weinrich 

f. DAF har en webbaseret platform som også kan bruges som tjatrum/platform for veteraner, dog 

i første omgang for udvalget. Senere kan vi spørge bredt ud om relevante emner i en såkaldt 

Tænketank for veteraner, så veteranerne er fælles om at sætte kursen for udvikling af veteran-

atletikken i Danmark. 

 

7. Internationale mesterskaber i 2015, …..resterende 

a. WMACS2015 i Lyon: Udpegning og anmeldelse af teamledere. Dækning af udgifter? 

i. Udsendelse af invitation til alle veteraner via alle kommunikationskanaler. Omtalt i maj-

nyhedsbrevet. 

Opgaverne i Lyon deles mellem teamledere og øvelseskoordinatorer. Det sidste er noget nyt, vi 

vil prøve. Inge, Knud E., Henning og formanden er med, og vi deler opgaverne ud, når vi ser 

programmet. Pr. 19 maj er der16 tilmeldte. Formanden drøfter fordelingen af den danske fee 

med DAF. 

b. Opgave-tjekliste for teamledere/øvelseskoordinatorer udarbejdes af VU (Poul/Anne Mette, 

Knud Erik). Poul og Anne Mette laver et oplæg, og sender ud. Meld teamleder ud hurtigt, så 

deltagerne ved, hvem de skal henvende sig til vedr. Lyon. Øvelsesoversigten for alle er et stort 

+, så den skal laves (Knud E. tager opgaven støttet af Poul). Tips og tricks til nye deltagere. Knud 

E. udvider den samlede deltagerliste fra DAF med flere spørgsmål om bl.a. hvilket hotel man 

bor på og mobiltelefonnummer. Det skal overvejes, hvordan der på sigt kan skaffes penge til en 

fys.  

 

8. Regnskab 2014 og budget 2015 

Referat: 

Orientering ved formanden. Der er mulighed for administrationsudgifter til udvalgsmedlemmer. 23.000 

kr. til mødeudgifter/kørepenge m.v. 

Vi skal sikre os, at der er penge til udviklingsaktiviterer og aktiviteter, som følge af medvirken til at bi-

drage med at nå de strategiske mål for DAF. Vi skal kunne planlægge, hvad aktiviteter koster, inden vi 

sætter dem i gang.  

I DAFs aktivitetsbudget for 2015 er der oplistet indtægter og udgifter for specielle veteranaktiviteter 

som DM, NM og veteranholdturneringen. VU ønsker at blive inddraget i budgettet for 2016 på en mere 

aktiv måde. Formanden har opgaven. 

 

9. DAFs hjemmeside er under omlægning 

a. Hvordan sikrer vi os indflydelse på fremtidig redigering på egne sider? 

Referat: 



Formanden tager et møde med DAFs kommunikationschef, Jeanette og Jeppe om mulighederne. Ud-

gangspunktet er, at vi selv skal kunne oploade nyheder, rejsebreve, referater, invitationer o.lign. på ve-

teranernes egen side. 

 

 

 

10. Behov for fysiske møder i VU i 2015.  

Referat: 

Efter Lyon holder VU møde om opfølgning på sommerens aktiviteter og forberedelse af VUs bidrag til 

DAFs årsmøde den 3. oktober samt tilrettelæggelse af Veterankonference 7.-8. november om udviklin-

gen af veteranatletikken, som hovedtema. 

 

11. Meddelelser:  

Referat: 

Anmeldelse af rekorder: Formanden har fundet ud af, hvordan det skal ske, og sørger for, at de bliver 

anmeldt de relevante steder. 

Veteranredskaber:  arrangørerne skal i fremtiden ikke betale for at låne veteranudvalgets redskaber 

som i Øst ligger hos Glostrup og i Vest i Esbjerg. Klubberne må til gengæld selv sørge for at hente og 

bringe dem. Gælder alle stævner i år. Vi skal have bekræftet om der er en klub i Vest, som vil have dem 

i depot. Pt. ligger de hos Ingrid Thomsen.  

 

12. Eventuel 

Referat: 

Der står intet i veteranreglerne om heatinddling – det skal vi have ind. Fx skal de langsomme løbe først. 

Det står ikke i DAFs regler generelt, hvornår der ikke er indledende heat. Til internationale mesterska-

ber findes der regler. 

Pigge : i DAFs regler står der løb 9 mm pigge, højde og spyd 9-12 mm . Få det rettet til i DAFs regler. 

Det er rimeligt uklare regler om, hvad man må. Bed DAF om at få det klarlagt.(i atletikreglementet). Se 

dog regel 215- 216 internationalt det er indoor 

Kirsten Onsbjerg har spurgt, hvor høj en højdespringsmadras må være. Er der regler for det? Den skal 

være mindst 0,70 m. I veteranturneringen sættes højden op med 5 cm. Ved mesterskaber med 3. cm. 

 

Mødet hævet kl. 22:15. 


