Södra Vätterbygdens Veteraner
Planeringsträff den 7 november kl.10:00 2019 inför 2020 års säsong. IKHP
stugan.
Närvarande:
Sven‐Åke Karlsson, Hans Bredh, Lennart Barkestam, Kjell Holmqvist, Sonny Andersson IKHP,
Bo Gustafsson, Rolf Fridèn OK Gränsen. Ingemar Gustavsson, Lisbeth Karlsson, Ingemar
Emilsson Vaggeryds SOK, Alf Larsson, Per‐Åke Sandberg IK Vista, Kjell Martinsson OK Tranan,
Jan Wennerberg Hallby SOK, Kurt Eriksson, Bengt Carlheim, Lennart Runström KFUM, Lars
Fransson, Lena Sterner Bottnaryds IF, Åke Johansson, Hans Trofast Tenhults SOK, Sören
Karlsson Mullsjö SOK, Torbjörn Blomqvist, Per Granevik Jönköpings OK, Bengt Bengtsson,
Lars‐Åke Claesson Skillingaryds FK

Sven‐Åke Karlsson inledde med att hälsa alla välkomna till årets träff.
Förgående års anteckningar: Sven‐Åke gick igenom anteckningarna. Godkändes. Varje klubb
som arrangerar får 500 kr per gång. Kommer att utbetalas den närmste vecka.
Statistik: Sonny Andersson visade upp ett förnämligt underlag. Noterbart ökning antal
deltagare med 334 jämför med 2018. Genom snitt av startande 114 per gång exkl. KM.
Hemsidan har haft under året 21,287 besökande. Mest besökta sidan är Resultat 13,478
besökande.
Ekonomi – startavgifter 2020: Ekonomin är god. Vätterbyggdens OL allians är kassa
förvaltare. Sonny Andersson redogjorde för hur vi får bidrag via Sisu. Vi får inte ha en
gemensam faktura utan varje arrangerande klubb skall svara för detta. Sonny sänder ut
underlag till klubbarna. Ifyllda underlag returneras sedan till Sonny. Därefter överlämnas
underlagen tillsammans med Sisu närvarolista till Sisu Idrottsutbildning Småland. För 2018
beviljades ett bidrag på 41 tkr så det är mycket pengar att hämta in.
Avgifter, en höjning av startavgiften från 40 kr till 50 kr godkändes.
Förslag till tävlingsprogram för 2020: Sven‐Åke visade upp ett förslag Rev: 2019‐10‐09. Några
justeringar utfördes 6 aug IKHP och den 29 aug JOK. Totalt är det 25 tävlingar var av 2
klubbmatcher. En minskning med en tävling. JOK tar hand om avslutningen den 29 okt. Med
samkväm i Månsarps församlingshem. Notera att vi var 150 personer vid avslutningen i år.
Klubbmatcher: Höglandet onsdag 27 maj. arr. Grännabygden SOK och Vätterbygden
torsdagen den 3 sep. arr. Tenhults SOK. Poängberäkning i klubbmatchen inte
värdeskapande. Nytt förslag tages fram där damerna få egna klasser och samma beräkningar
av poäng för damer och herrar och att man ska vara minst 60+ för att genererar poäng.
Beslut. Skissat förslag sänds över till Höglandets Ivan Karlsson av Sven‐Åke karlsson.

Motioner: Tre stycken var noterade. Gunnar Andersson, minst en sprint och blanda
klasserna. Båda avslogs. Sigvard Eriksson, Ändring av första start tid. Nu 09:00 hela året.
Beslut. Under april första start 10: 00 därefter 09:00 fram till sept. Okt första star 10:00.
Fikabröd: Bröd/fralla. 6st glutenintoleranta och 2st sockerfria (nytt) samt 2st sockerfria
kakor.
Övriga frågor: Som arrangör tag med en sjukvårdsväska till målplatsen. Noteras in på
hemsidans PM.
Nya klasser för deltagare som inte är över 60+.
Motions banan. Mest på ”stig” med minimalt av pinnar på marken. Tänk på att staket,
taggtråd, diken är svåra hinder att ta sig över.
Undvika banstråk där man möter löpare. Så kallad motlöpning.
Läs banläggarboken. Vad som gäller för val av startpunkt, skärmensplacering i en mindre
grop, spetsig vinkel mellan två kontroller. etc.
Men viktigt är att veteran ol i Vätterbyggden inte får urartar med en massa måsten. OBS !
Man behöver inte ha något banläggarkort för dessa tävlingar.
Avslutning: Sven‐Åke tackar KFUM killarnas fina insatser som mångårig arrangör som nu är
ett avslutat kapitel. Övriga för ett visat intresse med fina diskussioner. Därefter vidtogs en
fikastund.
Vid pennan: Kjell Holmqvist.
Rekommendera en månads vila, därefter uppbyggnadsträning inför veteran ol premiären i
början av april.
God Jul och Gott Nytt År

