Brev till Svenska Veterankommittén
Vi i M 45 har bildat en intresseklubb, för att veteranfriidrotten ska bli mer känd och att det
blir fler aktiva. Vi kallar oss för Aquila Senéctus, som betyder, den gamla örnen. Vi satsar på
stafetter i internationella mästerskap och att det är en stor social gemenskap hos veteraner.
Det är några saker vi undrar över.
Varför tager inte förbunden, nationellt som internationellt, veteranfriidrott allvarligt.
+ När man kan arrangera inomhus-nordiska (Drammen 2004) i en hall, där det inte är
doserade kurvor. Skaderisken är alltför stor. I samma hall visade det sig att man inte fick ha
vanliga spikar, det skulle köpas särskilda spikar hos arrangören, för 80 norska kronor !! Det
blev det inte informerat om i förväg!!
+ Till Europamästerskapen används ett tidsprogram, där 400m försök och semifinal går på
samma dag. Men 200m går på olika dagar. Det är lättare att springa 2stk 200m´s lopp på
samma dag än att springa 2stk 400m´s lopp på samma dag. Vi är ju trots allt lite äldre, men
vill ändå göra bra resultat.
Det är också några andra frågor vi har.
+ Stafett-SM för Seniorer arrangeras en separat helg på försommaren. Kan inte detta stafettSM också innehålla veteran –stafetter? Det är det många veteraner som menar. Och att det
också skulle finnas möjlighet att ställa upp med distrikslag.
+ Till Senior-VM i Helsinfors 2005 ska finnarna ha en ”World-cup” för veteraner i Lahti med
finaler på Olympiastadion i Helsingfors under Senior-VM. Det skulle vara en kanonidé för
arrangörerna av Göteborg-EM 2006, att det under seniortävlingarna också körs några
veterangrenar, individuella eller någon stafett.
+ Hur är reglerna för att blive valt till veterankommittén? Hur många medlemmar ska det vara
i kommittén? Hur lång tid är mandatperioden?
Vi hoppas att veterankommittén har möjliget att diskutera ovanstående frågor och ideér på ett
möte. Att vi kan få förklaringar på våra frågor, och om de ideér vi har, är något som
Veterankommittén har lust att arbeta med, tillsammans med oss övriga veteraner. Vi hopppas
också at ovanstående brev och veterankommitténs svar kan komma ut på veteranhemsidan, så
att alla veteraner blir informerade.
Med Friidrottshälsningar
Aquila Senéctus
Kenneth Jonsson
Hasle Ringvej 34
8210 Århus V
Danmark
Tel.+45 86154310
e-mail. kenlis@mail.tele.dk

Veterankommittens svar på Kenneth Jonssons och Aquilas
Senectus brev (2004-05-01)
Vid Veterankommittens möte den 29 april tog vi upp era frågor. Vi tycker det är mycket bra
att ni engagerar er i veteranfriidrotten. Ni vill ju precis som vi att veteranfriidrotten skall
fortsätta att utvecklas.
Mycket av det ni tar upp har vi diskuterat många gånger med veteraner, veteranombud, vid
Veterantinget vid Stora VSM, Distriksveteranombudskonferenser och i Veterankommitten.
Vi har varje vecka ett antal mails och telefonsamtal från veteraner då denna typ av frågor tas
upp.
Vi vill betona att det i första hand är meningen att veteranfrågor skall tas upp med
veteranombuden i distrikt och föreningar som sedan tar upp det med oss i Veterankommitten
och vid Veterantinget. Vi kan självklart inte ha personlig kontakt med alla veteraner men
ställer upp så mycket vi kan.
Det är förträffligt att ni engagerar er för stafetter men inte bara för M45 - det är viktigt att det
blir engagemang över hela linjen! Vår förhoppning är att ert fina initiativ skall spridas till
övriga åldersklasser. Bland kvinnliga veteraner har vi också märkt ett ökat intresse för
stafetter. Genom åren har det har varit stora problem att få ihop svenska stafettlag vid
internationella mästerskap. Vissa veteraner är inte ett dugg intresserade att ställa upp i slutet
av mästerskapen. Så var det nu senast vid IVVM i Sindelfingen och vid VVM i Puerto Rico
2003. Och samma sak har det varit i många år. Men vi tror nu att en förändring är på gång. Vi
hoppas att det stora intresset för stafetter som visade sig vid Nordiska Mästerskapen i Finland
2003 inte var en engångsföreteelse.
Så över till era frågor.
Varför tager inte förbunden, nationellt som internationellt, veteranfriidrott allvarligt
Vi i svenska veterankommitten tar självklart veteranfriidrotten allvarligt. Tyvärr gjorde man
inte det i Norge i samband med Nordiska Veteranmästerskapen inomhus. Trots våra protester
arrangerades tävlingarna i Drammen med stora brister på tävlingsarenan. Platsen ändrades i
ett sent skede och vi fick i ett ännu senare skede reda på hur bristfällig arenan var. Då hade
inbjudan redan gått ut och enligt arrangörerna fanns det ingen annan tävlingsplats.
Alternativet var att bojkotta tävlingen. Det här med särskilda spikar i skorna visste vi
överhuvudtaget inte om. Vi i kommitten och våra kastare har även varit mycket irriterade
över att man inte arrangerade viktkastning trots våra skarpa protester. Vi har pratat med
åtskilliga veteraner om detta både innan och efter tävlingen. Vi kommer att agera hårt i
Nordiska Veterankommitten så att en upprepning inte sker.
Att friidrotten inte tas riktigt på allvar bland vissa i Svenska Friidrottsförbundet och i många
nationella förbund upplever vi ofta. Det har blivit bättre men fortfarande är det svårt att få
riktigt gehör för veteranfriidrotten i dessa beslutande församlingar. Vi jobbar ständigt med
detta. Hos vissa ombud vid SFIF:s årsmöten uppfattas vi som besvärliga som tar upp
veteranfrågor och möts med ironiska kommentarer.

Stafett-VSM
Stafett-SM för seniorer och ungdomar arrangeras på stadion i juni. Veterankommitten begärde
i ett tidigt skede både muntligt (bl a på årsmötet) och i en officiell skrivelse till Sv
Friidrottsförbundet att VSM i stafett skulle arrangeras samtidigt. Vid Sv Friidrottsförbundets
årsmöte verkade det finnas intresse för detta men i slutändan fick vi inte gehör för vår
begäran.
Distriktslag vid VSM-stafetter har vi tagit upp vid Veteranting och Veteranombudskonferenser men det har hittills inte uppfattats som en god ide av flertalet veteraner.
Veterangrenar vid EM i Göteborg 2006
Veterankommitten arbetar för att det skall finnas med ett antal veterangrenar vid VEM i
Göteborg 2006. Det är ett "jättelyft" för veteranfriidrotten att World Cup för veteraner
arrangeras vid Senior-VM i Helsingfors 2005.
Tidsprogrammet vid VEM i Danmark på 400m
Att 400m försök och semifinal går samma dag vid VEM i Danmark i sommar skall vi ta upp i
EVAA:s Council för att eventuellt få en ändring till stånd till kommande mästerskap. Den
tekniske managern Winston Thomas, GBR, som är huvudansvarig för tidsprogrammet, har ju
erfarenhet från många mästerskap och brukar inte göra några stora misstag. Vi misstänker att
det har att göra med att många veteraner förutom på 200m och 400m, även dubblerar 400m
och 800m, delvis samma personer dubblerar 800m och 1500m, 1500m och 5000m osv. Det
kan därför vara svårt att avsätta tre dagar för 400m (försök, semifinal och final) .
Reglerna för att bli vald till veterankommittén
Det är Sv Friidrottsförbundets styrelse som utser ledamöter i Veterankommitten. Man utses på
ett år. Styrelsen har bestämt att det skall vara fem ledamöter varav minst två kvinnor.
Liksom för Sv Friidrottsförbundets styrelse, SFIF:s kommitter och arbetsgrupper finns inga
regler om hur länge man får sitta kvar. Vår uppfattning är att om en ledamot i
Veterankommitten gör ett bra arbete skall han/hon inte med automatik sluta för att han/hon
suttit ett antal år. Om en ledamot inte gör ett bra jobb skall han/hon kunna ersättas oavsett om
han/hon suttit kort eller lång tid.
Vi efterlyser förslag på ledamöter till Veterankommitten på veteranhemsidan, vid
Veterantinget, vid Veteranombudskonferensen och när vi träffar veteraner runt om i Sverige .
I höstas fick vi in ett antal mycket bra förslag men endast en av dessa personer (Gunnel
Tolfes) var beredd att ställa upp och lägga ned den tid som krävs. Vi andra tycker att hon
fungerar alldeles utmärkt i kommitten och har bra kontakt med svenska veteraner. De förslag
vi får på nya namn i kommitten(och som är beredda att ställa upp) vidarebefordas till Svenska
Friidrottsförbundets styrelse, som sedan beslutar vilka som skall vara med.
Svenska Friidrottsförbundets Veterankommitte
Torsten Carlius Gudrun Kinger Gunnel Tolfes K G Holmgren Ivar Söderlind

