
Minnesanteckningar. 
Veteran kommitté möte 

Östsvenska friidrottsförbund    
 

Lördag den 26  feb  2022  
Samtidigt med

Östsvenska friidrotts förbunds Årsmöte möte .

.
Närvarande 

Veterankommitténs möte kl. 18.00  
Ingvar Ellbring,  Ronny Krönvall  och Elisabeth Johansson 

Närvarande 
Östsvenska fif  första årsmöte  kl. 18.30  via  Teams  

Arne Lundblad och  Göran Graberg

§   1   ..  Att äntligen få träffas skönt.

§   2  ..   Veteran kommittén två ledamöter  avgick Sven Erik Martinsson och 

              Arne Lundblad  ,  tack för många år i kommittén.

§  3  ..  Veteran kommittén bestå av  Ronny Krönvall, AnnLis Hellsten, Göran Graberg,  

             Ingvar Ellbring, Elisabeth Johansson, Marie Grahn och  Anna Eronn.

             Utdelning av  Guld nålar till  Sven Erik Martinsson , Arne  Lundblad och  

             Ingvar  Ellbring  för många år i Kommittén . Stort TACK…

§   4  ..  VI diskuterade formerna kring Veteran dagen.  Den ska bygga på trivsel och 

              Föredrag om hälsa och hur vi ska träna för att behålla god fysik.  

§   5  ..  Veterancupen  ändras f.o.m. 2022 Veteran DM  arrangeras av Östsvenska fif

             ingen individuell tävlan,  bara  klubbtävlan i Östsvenska fif. 
           
             Varje start 1 poäng, vid genomförd gren.  



        
              Inne Veteran DM och Veteran DM  i  Östsvenska fif. 

              Inte  10 km  landsväg  inte Kastmängkamp. 

              Grenar som ska räknas är  

IVDM   60m , 60mh , längd , höjd , kula , 200m, 800m , 3000m , 1500m , 

VDM    5000m , 10 000m , Terräng 4 km , Halvmaraton , Maraton och stora VDM 

Tillägg efter  Mailkontakter 28 feb 2022.

AnnLis  har vid flera tillfällen de senaste åren tyckt att vi skulle ta bort medaljerna i den 

individuella tävlan..  argument ,  de får ju medaljer ändå i den tävlingen de delta i.  

Så då togs Medaljerna bort  i Veterancupen.  

Tanke med förslaget är att Veterancupen ska stimulera , till fler deltagare i VDM.  

Då tänkte jag att utöka  till alla  VDM grenar där vi ha  VDM rekord.  

Men inte  10 km Landsväg , inte Kastmångkamp.  

Där är det problem med Resultat informationen.  

Veteran kommitté är vi nu  7 ledamöter, av dessa har Ingvar Ellbring ,  Elisabeth 

Johansson ,Ronny  Krönvall sagt ja till förslagt , efter mail har nu är  även Göran 

Graberg och du Anna  Eronn  sagt ja till förslaget. Vi beslutsmässigt klart.

Det är ..  5  ja och ingen emot. 
                                                                 
                   Ronny har fört  minnesanteckningarna. 

                 ………………………………………….   


