EVAA:s generalförsamling den 26 augusti 2014
sammanfattad av Ivar Söderlind
Vid WMA:s 3 timmar och 45 minuter långa generalförsamling i Izmir, Turkiet den 26
augusti deltog 59 delegater (tre svenskar) från ett trettiotal nationer i Atatürk Stadion
Conference Hall, en lokal med välbehövlig luftkonditionering. Utomhus var det som
vanligt under dagtid drygt 35-40 grader varmt. I samma lokal genomförs alla
medaljceremonier under mästerskapen. Svenska representanter vid
Generalförsamlingen var Anna Ek, Peter Hackenschmidt och Ivar Söderlind.
Mattias Sunneborn - Europas bästa veteranfriidrottare
Sedan EVAA: s president Kurt Kaschke hälsat alla delegater och prominenta gäster välkomna
(bl a Hansjörg Wirz, president i ”European Athletics Federation”, EA) var det dags att
överlämna pris och diplom till Mattias Sunneborn som bevis på att han utsetts till Europas
bästa veteranfriidrottare 2013. I prismotiveringen betonades att Mattias inte bara är en duktig
idrottsman, med flera veteran-världsrekord och många segrar vid veteranernas
Europamästerskap och världsmästerskapsguld, utan att han även gör den allra bästa reklam för
veteranfriidrotten med sin positiva framtoning. Tack Mattias för att du i ditt tacktal sa så
vänliga ord om oss i den svenska veterankommittén!
Efter en massa tal av ”höjdare” var det så dags för själva Generalförsamlingen där det tog ett
bra tag innan delegaterna kunde godkänna att man var beslutsmässiga då kallelse och
handlingar skickats ut några dagar för sent.
Tony Liestol, Norge valdes till ”Technical Director” i EVAA/EMA
På förhand hade vi trott att det skulle bli en spännande omröstning om posten som ”Tecnical
Director” i EVAA:s Council efter Nicola Maggio, Italien som hoppat av. Valet stod mellan
Maurice Doogan, Storbritannien och Tony Liestol, Norge. Nu vann Tony en
utklassningsseger och fick 41 röster mot Maurices 18. Norden har nu fått en bra kraft i
Europaveteranernas topp. I övrigt valdes polacken Jerzy Krauze till vice president i
EVAA/EMA och Helena Carvalho, Portugal till sekreterare. Det fanns inga motkandidater.
Övriga i Council som inte stod på omval är presidenten Kurt Kaschke, Tyskland och kassören
Jean Thomas, Frankrike. Vid nästa Generalförsamling 2017 vid VEM i Århus, Danmark är
det dags för val nästa gång.
Namnändring från EVAA till EMA
Det beslutades vidare att på Europanivå ändra beteckningen ”Veteran” till ”Masters” och
Europaorganisationens namn från ”European Veterans Athletic Association” (EVAA) till
”European Masters Athletic” (EMA). Det var 53 röster för förslaget och tre nedlagda röster.
Huvudargumentet för förändringen är en anpassning av namnet till andra internationella
veteranorganisationer som (World Master s Athletics” (WMA) och ” IAAF:s Masters
Commission”. Alla medlemsländer bestämmer själva om man på nationell nivå vill kalla sig
Master eller Veteran och vad landets veteranorganisation skall heta.

Samarbete med Masters Game
Finland föreslog att EVAA:s Council skall förhandla med ”European Masters Games” med
syfte att skapa ett djupare samarbete. Orsaken är att vart fjärde år arrangeras ”European
Master Games” samma år som ”EVAA Championships” och det är enligt Finland önskvärt att
arrangemangen slås ihop, nästa gång 2019. En förutsättning för detta är att WMA:s regelverk
även tillämpas vid Master Games. EVAA:s president Kurt Kaschke meddelade att både
EVAA och WMA diskuterar med Master Games organisationer och jobbar bl a för att
WMA:s regler även skall gälla vid Master Games.
Kommande arrangörer
Generalförsamlingen avslutades i vanlig ordning med att kommande arrangörer av
Europamästerskap gjorde korta presentationer. Denna gång gällde det VEM inomhus i Torun,
Polen 23/3-28/3 2015, VEM utomhus i Århus Danmark 26/7-5/8 2017 och VEM Nonstadia i
Lissabon, Portugal 19/5-22/5 2016.

