
Minnersantekningar
Veteran kommitté möte

Smålands friidrottsförbunds    
Söndag 14 juni 2009  i Tranås

I samband med Stora Veteran DM på Bredstorps IP

Närvarande ledamöter: Göran Graberg, Sven Erik Martinsson, Annlis Hellsten,
Ingvar Lundberg, Eskil Ljunggren och Ronny Krönvall

Ronny läste upp ett minnesord över Lars Gunnar Amoson som hastigt genom en olycka avlidit i 
en ålder av 71 år. Vi har mist en löpar kamrat, våra tankar går till hans familj. 

§   1 ..   Sanktion av tävlig har diskuterats och Småland fif styrelse fattade beslut
             Den 26 maj 2006 att sanktion även krävs för att veteran rekord ska godkännas.
             Udda sträckor som 600 m och liknande kan aldrig kallas för riktiga                 
             Smålands rekord och då bör man hellre ej kunna beställa rekordplaketter för 
             sådana resultat, vilket tydligen varit möjligt.
             
§   2  ..  Inför Stora Veteran DM missade arrangören att på lysa Viktkastning, men efter 

påstötning ifrån Peter Hackenschmidt  och samtal mellan Ronny Krönvall och Siw 
Dahlgren så kunde viktkastning genomföras såsom det bestämdes år 2008.  Ronny 
Krönvall ska kontakta Markus Andersson så att det kommer stå i Smålands kalendern 
inför år 2010.

§   3 ..   Ronny Krönvall ska prata med två personer från Högby och Växjö 
             Som ska ingå i Veteran kommittén år 2010

§   4 ..   Siw Dahlgren har tidigare nämnt att det inte gick att få ned häckarna till 68.6, det fattades 
10 mm. 

§   5 ..   Annlis Hellsten informerade att ledardagarna blir den sista helgen i okt.

§   6 ..  15 st Veteranrekord häftet delades ut av Sven Erik Martinsson det var strykande åtgång.

§   7 ..  Smålands fif protokoll från den 26 maj gick igenom.

§   8 ..  Veteran hemsidan fungerar bra

§   9 ..  Annlis Hellsten redogjorde för ett förslag ifrån arrangörer. Att det kanske vore bra om 
dessa två  Stora Veteran DM och Stora Senior DM slås ihop. därför det är för lite 
deltagare i seniorklassen. Flera ledamöter påpekar att de inte tycker riktigt om det, enär 
skillnaden mellan seniorer och veteraner blir för stor… det känns inte bra.  Medan några 
tycker att det kan finnas goda skäl till det om antalet deltagare annars blir för litet. 
Kommittén kommer att ta upp fråga till ledardagarna.

§  10 . Resor rapport  
            Ingvar Lundberg åkte med Conny Andersson. Ronny Krönvall hämtade Eskil Ljunggren 

            Anteckningarna förda av
            Ronny Krönvall


