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for disse. Kretsledere, som ofte selv
ikke er særlig aktive i idrett, elsker å si
at de arbeider for barn og unge.
Det er på tide at det gjøres en større
innsats for å få voksne mennesker ut av
godstolen.
Dyktige funksjonærer.

Arne Warem og datteren Louise i
aksjon.
Alle påmeldinger ble gjort om til
program, startlister og annen nyttig
informasjon for deltakere og
arrangøren.
Norsk veteranfriidrett nedprioritert.
Igjen var det veteranutvalget som
måtte påta seg arrangementet. Dette er
tredje gangen vi må gjøre dette for i
det hele tatt å få avviklet NM for
veteraner.
Dette er ikke en ideell situasjon og en
av de sentrale personene i arrangementet har rapportert tilbake at dette
ble for mye for ham. Han vil ikke være
med på dette en gang til. Tidligere har
Hedmark friidrettskrets sagt at de ikke
kunne påta seg arrangementet fordi
deres funksjonærer var slitne. Denne
unnskyldningen ble benyttet da vårt
arrangement var seint på innendørs
sesongen.
I år hadde vi arrangementet tidlig, 2.
og 3. februar.
I år var det ingen begrunnelse for
avslaget.Vi minner om at dette NM har
samme status som junior og senior
NM.
I enkelte idrettskretser opplever vi en
negativ holdning til veteranfriidretten.
Dette har ofte med kretslederes syn. De
ser ut til å ha glemt at de fleste
veteranutøvere i alderen 35 til100 år er
ledere, dommere og trenere. Blant
disse finner en også tidligere
”stjerner”, landslagsfolk og trenere.
Det burde være en ære å arrangere NM

Brødrene Knut og Tore Alme,
henholdsvis stevnets leder og
løpsansvarlig, gjorde som vanlig en
utmerket jobb. Knut har vært teknisk
ansvarlig for Bislet Games og har
friidrettsforbundets høyeste
utmerkelse. Han vet hva han driver
med. Arne og Ruth Sæther hadde
ansvaret for hopp og kast. Med Arild
Mælum som speaker hadde vi et meget
kompetent team.
Glimt fra gjennomføringen.

Herman Henriksen Odda IL M70
klarte det vi andre hadde problemer
med, han svevde i lengde uten tilløp.
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Hermans nedslag var det heller ikke
noe å si på. En klar seier ble det.

Rex Hinchliffe M45, Lillehammer IF
drar opp tempo på 800m fulgt av Anne
Lillegård Ulensaker/Kisa IL KV35
Oddbjørg Haakensveen Veldre
Friidrett KV60.

Glade gutter får sine medaljer på 60m i
M75. Kjell Meum Oslo IL Friidrett,
sølv. Arvid Fjærli IL Norodd Friidrett,
gull og Bjørn Håkonsen Fossum IF
bronse

Henry Thune Mathisen Fossum IF.
14,00 sek på 60m er sterkt i 90 års
klassen.
I M45 er det Karl-Jørgen Hoff
Spydeberg IL som vinner kule.
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Lengde KV55, Marit Huflåtten IL Flint

Tresteg KV40, Britt Brurås NornaSalhus

Kate Moane Alnæs mottar en av sine
gullmedaljer, flankert av ekteparet
Torbjørn og Anne-Lise Mong som
hadde utdelingen. Takk, Anne-Lise, for
klemmer og medaljer.

Dessverre hadde ikke alle like lett for å
hente sin medalje. Her blir det
transport til og fra pallen for Elise M
Wåle, Larvik Turn og IF i KV65. Hun
var så uheldig å pådra seg en lårstrekk.

Kjartan Sølvberg, Sandefjord Turn &
IF, klinker til i kule og vinner M70.

Per Erling Eide, M55 IF Fram, vinner
høyde på imponerende1,73m.
Oppskriften er sykling til og fra jobben
året rundt med styrketrening og
vedlikehold av teknikken minst en
gang i uka.
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Kjell Meum Oslo IL Friidrett i M75 får
sølv og verdensmesteren Harald
Søbstad IL Norodd Friidrett, venter på
sin gull i høyde. Medaljeutdelere her er
Anne Lise Mong og Einar Uleberg.

Disse var også ofte på pallen i M70.
Knut Henrik Skramstad Kongsberg IF,
Arne Ueland og Gunnar Hansen
Tønsberg FIK. Her er det for 60m.

Magnor Myklebust M65 fra Gloppen
FIL i høyde u.t. Han har høydestativ
stående på låven, og gjør ofte noen
hopp når han mater sauene.

