Veteranfriidrott
SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS VETERANKOMMITTÉ

Minnesanteckningar från Veterantinget i Löttorp 2010-08-07.
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Närvarande: Veterankommittén samt intresserade veteraner, totalt c:a 60 personer.
Ivar Söderlind hälsade de närvarande välkomna och förklarade
Veterantinget öppnat.

1.
Tingets öppnande

Ivar Söderlind inledde med att presentera Veterankommittén och resurspersoner,
veteranidrottens organisation, veteranombudens roll och veteranfriidrottens
hemsida. Kandidater till nya kommittémedlemmar efterlystes.

2.
Presentation

Ivar Söderlind presenterade den centrala tävlingsverksamheten i Sverige och
internationellt de närmaste åren.

3.
Tävlingsverksamheten

Elisabet Ekborg presenterade den planerade resan till Veteran-VM i Sacramento 4.
2011. Holstebro RejseCenter undersöker också möjligheten att arrangera resa till Tävlingsresor
Veteran-EM, inomhus i Gent 2011. Finn Reimar kommer eventuellt att
arrangera resa till Veteran-NM i Lappeenranta 2011.
Önskemål fanns för någon form av rabatterade resor till Skellefteå för 2011-års
VSM.
Ulf Agrell informerade om vad som diskuterats på Nordiska kommitténs
möte i Nyíregyháza.
Speciellt togs upp beslut om nytt dagsprogram för VNM, utomhus, som
innehåller kastmångkamp, och bristen på arrangör av IVNM 2012.
Föreningar i alla nordiska länder kan nu ansöka om arrangemanget.

5.
Nordiskt möte
vid VEM

Peter Hackenschmidt informerade om EVAA:s Generalförsamling i
Nyíregyháza.
Speciellt togs upp våra kritiska synpunkter på införande av medaljstandard,
synpunkter från Slovenien att Europa bör gå fram gemensamt vid WMA:s
Generalförsamling i Sacramento för att kräva att enbart födelseår skall
avgöra klassindelning, valen samt att Izmir, Turkiet fick VEM 2014.

6.
EVAA:s Generalförsamling

Ulf Agrell informerade om ändrade tävlingsregler under 2010 samt att
dessa ändringar saknas i SFIF:s nya regelbok.
Veterankommittén kommer att sammanställa ett tillägg till SFIF:s
tävlingsregler. SFIF har lovat att presentera detta tillägg, i första hand på
friidrott.se och eventuellt även i ett tryckt supplement.
SFIF har även lovat att i fortsättningen ta kontakt med kommittén innan
en ny version av tävlingsreglerna fastställes.

7.
Veteranregler

Ivar Söderlind presenterade statistikgruppen samt vilka statistikböcker
som produceras. Landsvägsstatistiken presenteras på hemsidan och
eventuellt kommer även mångkampsstatistiken läggas ut på hemsidan.

§8.
Veteranstatistik
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Erik-Åke Tranberg informerade om veteranfriidrottens elitmärke.

9.
Elitmärket

Sven Gärderud informerade om den utredning som gjorts beträffande
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga friidrottsresultat.
Han informerade också om det pågående arbetet för att se på hur åldern
påverkar friidrottsresultaten för manliga och kvinnliga veteraner..

10.
Statistiska
utredningar

Peter Hackenschmidt informerade om aktuella kastfrågor.
Han ville ge en eloge till arrangören av VSM i Löttorp. Högby IF tog
tidigt kontakt med kommitténs kastansvarige för att diskutera aktuella
kastfrågor inför VSM och har visat tillmötesgående och god beredskap
för att utföra nödvändiga ändringar.
På de internationella mästerskapen är det snarare standard med problem
med ringar och kastplaner samt dålig beredskap och intresse att göra
något åt det.
Peter informerade också om årets kastmångkamps-VSM i Bottnaryd.

11.
Kastfrågor

Den allmänna uppfattningen var att hittills hade mycket varit bra vid VSM.
Som speciellt positivt framhölls
- starters insatser
- resultatservicen
- prisutdelningar
- utmärkta speakers
- de generösa öppettiderna för matserveringen.
Mindre bra var den bristande användningen av resultattavlor vid teknikgrenarna. Tidsprogrammet hade tillåtit att man börjat en timme senare på
lördagen. Tävlingsledaren, Calle Nilsson skulle gärna se att VSM-programmet
innehöll spjut för fler åldersklasser på lördagen, vilket skulle kunna medföra
att tävlingarna kan sluta tidigare på söndagen.

12.
Synpunkter på VSM
i Löttorp

Skellefteå AIK informerade om VSM 2011. Man beskrev den erfarenhet man
har av större tävlingar, och att man följer tävlingarna i Löttorp för att få mer
kunskap om VSM-arrangemang. Man beskrev arenan och boende som finns på
7 minuters gångväg från stadion. Diskussioner pågår med Skellefteå
Turistbyrå för att få fram paket med billiga resor med flyg och tåg samt
eventuellt inkluderat boende.

13.
VSM 2011

Ulf Agrell

