
Minnesanteckningar. 

                              Veteran kommitté möte       

Smålands friidrottsförbund    
Lördag 9 mars  2013  kl 9,30 – 11.00  Scandic Hotell i Värnamo

I samband med 2013 SDF-Årsmötet 
lördagen 9 mars kl 11,00 på Scandic Hotell. 

Närvarande ledamöter : Ingvar Ellbring, Sven Erik Martinsson , 
Annlis Hellsten , Arne Lundblad och Ronny Krönvall.

§   1 ..    Årets tävlingar är bokade .

§   2  ..  Veteran cupen 2012 
              1:a  Högby IF  93 p 
              2:a  Högby IF  61 p 
           Individuella segrare  K35 Annica Winblad , K40 Git Karlsson , K55Katharina 
           Nilsson , K60 Sinikka Kukkohovi , K65 Ingbritt Lindqvist , M35  Jonas 
          Andersson , M40 Patric Lundvall , M45 Sonny Karlsson , M55 Lennart Petersson 
          M60 Carl Gustaf Nilsson , M65 Folke Lindqvist , M75 Conny Andersson ,

§   3  ..  Veteran kommittén 27 okt 2012.  

§   4  --  Styrelsemöte  8 mars 2013. 

§   5  --  Fyra motioner till Smålands friidrotts förbunds årsmöte i Värnamo
             Motion  1 *  ”Smålands ombuden bör rösta som vårt årsmöte bestämmer.”
             Svar : Småland har inga ombud, det är klubbarna som nominera ombud och vi 
             rekommendera ombuden att rösta ansvarsfullt för Småland bästa 
             Veteran kommittén yrka avslag. 

§   6  --  Motion  2 *  ”Smålands rekord för veteraner bör noteras i samma grenar 
             som Svenska veteranrekord” förslags ställaren nämner  600 m och 2 mile. 
             Svar :  Vi anser att vi ska vara återhållsamma med nya Veteranrekord grena.
             Veteran kommittén yrka avslag.

§   7  --  Motion  3 * Terräng DM bör ha samma distanser som Terräng SM” 
             Vi ansera att en uppdelning splittra startfällten.  En distans som 4 km blir mer
             Positiv när det är en stor grupp som springer samtidigt.
             Veteran kommittén yrka avslag.



§   8  --  Motion  4 *  ” DM bör införas på  100 km ” 
             100 km löpning anses olämplig ur ett hälsosynpunkt som löpgren. 
             Men vi kan ändå komma tänka oss det. Men vill först se om det finns en 
             arrangör och det tillräkligt antal löpare. Vi kan då tänka oss en senior klass 
             Veteran kommittén anser frågan besvarad i väntan på ett arrangemang.
             
§   9  --  Det har framkommit att man saknar de inofficiella veteran rekorden. Det finns 
             olika typer av resultat  gamla resultat med manuell klocka , resultat utan vind , 
             resultat p.g.a ändrad vikt och så vidare.
             Kommittén kom fram till det att endast rekord med senaste godkända vikt , 
             höjd och med eltid samt vind ska vara med i veteran rekorden, men samtidigt 
             hänvisar till en plats på hemsidan där alla inofficiella Rekord skrivs upp
                                                  
§ 10  --  Svenska friidrottsförbundets årsmöte  23 -24 mars 2013 i Borås.

§ 11 ..   Rapport veteran statistik Sven Erik Martinsson. 

            Vid pennan.

            Ronny Krönvall


