
Minnesanteckningar. 
Veteran kommitté möte 

 
Smålands friidrottsförbunds 

Fredag 17 okt 2008 i Vrigstad 
I samband med Ledarträffen i Vrigstad 

Tid   14.30 – 15.30 
 

Närvarande  ledamöter är : 
Sven Erik Martinsson , Annlis Hellsten , 

Ingvar Lundberg , Eskil Ljunggren och Ronny Krönvall 
 
§   1 ..  Ronny informera att Veteran cupen är inne på sin 5 omgång  och att startande  
            är just idag 185 jämfört med år 2007  168 startande en ökning med 10 %  , mycket glädjande. 
            Kan säkert tillskrivas den rikliga kontakten med veteranerna. 
 
§   2 ..  Kommittén konstatera att deltagande på Stora DM i Högby inte var så stort, 
            Trolig orsak är att vi fick ändra datumet enär SM i Kastmångkamp hamnat på  
            samma dag, SM går ju som bekant före DM,  men tävlingen var väl organiserad 
            och bra.Tack Högby IF för ett bra arrangemang.  
 
§   3 ..  Tävling programmet 2009  Stora Veteran DM  13 – 14 juni  ingen arrangör ännu. 
            16 juni Veteran DM 10 000 m  arrangör Oskarshamns SK 
 
§   4 ..  Castorama som går på hemmabanorna för en anonym tillvaro,  Ronny har sökt  
             Länkar till tänkta arrangörer, har lagt ut två på Veteran hemsidan. 
 
§   5 ..   Kommittén gjorde upp planer för Veteranrekord häftet  som Sven Erik Martinsson 
              Jobbar med vi har tänkt att dela ut dem gratis på tävlingarna d.v.s  DM. 
 
§   6 ..  Smålands fif protokoll 2008-06-14 och minnesanteckningar från 2008-07-13 och 
             Rapport till Syrelsen 2008-09-09 gick igenom och lades till handlingarna. 
 
§   7 ..  Eskil Ljunggren påtalade att i Smålands kalendern sidan 46 saknas upplysning om 
            Stora Inne veteran DM  vilka grena som ska vara med , efter samtal med Annlis 
            Hellsten , så ska vi påtala detta när kalendern ska trycka för 2009. 
 
§   8  ..  Kommittén föredrog ett mail från Bo Björkholm som tidigare kommit ifrån  
             Christer Svensson Växjö LK  om rekord listor och då 3218 m . 
             Svaret blir som Bosses  
             Veteran Rekord noteras endast i de grenar som DM programmet omfattar  
             Det gäller då ute rekord, alltså inte 3218 m. 
             Men sedan när det gäller inne rekord, finns inget bestämt ännu.  Men vi ska ta  
             upp frågan om inne rekord, vid ett senare tillfälle. 
 
§   9 ..  Ronny Krönvall är anmäld att deltaga i Veteranombuds konferensen på Bosön  
            Lidingö den 29 – 30 nov 2008.   
 
§   9 ..  Kommittén 2009     Göran Graberg , Sven Erik Martinsson, Ingvar Lundberg 
            Eskil Ljunggren, Annlis Hellsten och Ronny Krönvall   dessutom har Ronny för  
            avsikt att vidtala någon eller några att utöka kommittén men 
 
            Vrigstad 17 okt 2008. 
            Vid pennan 
            Ronny Krönvall 


