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Ordförande.
ska kalla till
Veterankommittémöte innan ordinarie årsmöte Östsvenska FIF
Veterankommittémöte i samband med Stora Veteran-DM ute
Veterankommittémöte i samband med Ledarträffen under hösten
...
Sammankalla till möte genom e-post
Sammanställer dagordningen
Uppdatera Veteranhemsidan
Uppdatera alla Östsvenska Veteranrekord i mars (inne) och december (ute)
Skicka ut information till alla veteraner och klubbar inför veterantävlingar
Se till att alla länen Östergötlands län , Kalmar län , Jönköpings län ,
Kronobergs län och Blekinge län är representerade i kommittén
Ha regelbunden kontakt med kommitténs ledamöte och styrelsen i Östsvenska FIF
Delta vid Svenska Veteranombudskonferensen, ofta på Bosön
Ha god kontakt med Svenska FIFs veterankommitté, Peter Hackenschmidt och Anna Ek
Kontaktnät.
Att ha kontakter med Svenska FIF:s Veterankommitté
om veteranfriidrott (telefon, mail, brev konferenser och tävlingar.
Att närvara vid Veteranombudskonferensen varje år där veterandistriktsombud samlas.
Att närvara vid Veterantinget i samband med Stora VSM.
Att ha regelbundna kontakter med föreningarna och veteran-friidrottare i distriktet.
Att ha regelbundna kontakter inom Östsvenska FIF i frågor om veterantävlingar.
Att funktionen som veteranombud skall vara sanktionerad av SDF.
Att bilda veterankommitté som skall vara sanktionerad av distriktsstyrelsen.
Information.
Att information från Svenska FIF:s veterankommitté går ut till klubbar och veteranerna i
distriktet!
Att hålla sig ajour med den veteraninformation som går ut på de svenska veteranernas
hemsida (www.friidrott.se/varfriidrott/veteranochvuxentraning/ )
Att hjälpa till att marknadsföra ovanstående informationsorgan i distriktet!
Att tävlingsinbjudningar, resultat, reportage och kontinuerlig information från SFIF:s
veterankommitten kommer ut.
Organisation.
Att arbeta för att det i distriktets föreningar utses veteranombud.
Att föreningar med omfattande veteranverksamhet utses veteranutskott/kommittéer.
Tävlingar.
Att arbeta för ett brett utbud av friidrottstävlingar för veteraner i distriktet!
Att arbeta för veteranklasser i tävlingar på arena (utomhus och inomhus), landsväg och i
terräng!
Att se till att VDM med klassindelning arrangeras på arena (utomhus och inomhus), landsväg
och i terräng!

Att verka för att veterangrenar införes vid arenatävlingar för ungdom.
Att meddela SFIF:s veterankommitté vilka veterantävlingar som arrangeras i distriktet.
Att i mars månad skall ett "komplett" tävlingsprogram för Sveriges veteraner vara klart.
Att se till att distriktets friidrottsveteraner informeras om vilka tävlingar med veteranklasser
som arrangeras på distriktsnivå, nationell nivå och internationell nivå.
Massmedia.
Att arbeta för massmedial bevakning av veteranfriidrotten i distriktet,
kontakt med sportjournalister i lokalpress och lokalradio.
Veteranrekrytering.
Att verka för att fler aktiva friidrottsveteraner, framför allt på den kvinnliga sidan,
och att de uppmuntras att delta i tävlingar!
Att verka för att fler veteranledare rekryteras till distriktets föreningar.
Utbildning.
Att verka för att friidrottsveteraner inom distriktet deltar i tränarutbildning, domarutbildning
och administrativ utbildning
Veteranstatistik.
Att marknadsföra den omfattande veteranstatistik i friidrott som ges ut via Svenska FIF.
Att resultatlistor från distriktets veterantävlingar kommer in till Svenska FIF.
Att Svensk veteranstatistik innefattande resultat för alla SM grenar för veteraner och
åldersgrupper.

