Skånes Veterancup 2008
Jag skall försöka att skriva ihop lite om vad som hänt under säsongen när det gäller Skånes
VeteranCup 2008.
Vår verksamhet detta år bestod av 20 tävlingar runt om i Skåne med första tävlingen den 21
mars med Ryssbergsloppet och den sista tävlingen den 9 november med Bromölla Marathon.
I denna verksamhet ingick 8 st VDM-tävlingar. Av dessa 20 tävlingar, så ansvarade
Heleneholms IF för Heleneholms Marathon, VDM 800m och Yddingeloppet.
Poängberäkningen för dessa tävlingarna är ganska enkel och segraren i respektive klass får 25
poäng, tvåan 24 osv. All information som man behöver angående dessa tävlingarna finns att
läsa i Spring i Skåne, som kommer ut varje år i månadsskiftet februari-mars, på hemsidan för
Skånes Veteranklubb och hemsidan för Skånes Friidrottsförbund.
Antalet veteranlöpare har i år 2008 varit 68 st mot 60 st förra året, som fullföljt sin åldersklass. Antalet startande totalt har varit 255 st och det är 6 st färre än 2007. Utöver alla dom
som har sprungit i sina klasser, så har det även funnits en massa motionärer som även dom har
kämpat tappert. Heleneholms IF har bidragit med många löpare under den gångna säsongen,
som har gjort fina placeringar och jag skall sammanfatta detta lite kort.
Susanne Nilsson 3:a i K40
Ylva Jönsson 2:a i K50
Kerstin Holmstrand 2:a i K70

Jörgen Holmqvist 2:a i M40
Ingvar Olausson 1:a i M65
Gunnar Nilsson 1:a i M70
Bo Malmborg 3:a i M80

Heleneholms IF har även haft med många löpare som har kämpat hårt, men hamnat utanför
pallen. Alla löpare kan ni läsa om i resultatet från Skånes VeteranCup 2008 och detta hittar ni
liggande i våran klubbstuga eller så säger ni till mig.
Vi har även delat ut pris till dom tre bästa föreningarna i Skåne och i år har vi för första
gången räknat alla löpare som har sprungit under säsongen och poängen som dessa har fått
ihop och det blev enligt följande.
1:a Heleneholms IF med 6781 poäng.
2:a Björnstorps IF med 4744 poäng
3:a IS Göta med 7 med 3759 poäng
Varje år på årsmötet, så röstar vi fram Årets Tävling och det blev enligt följande 2008.
1:a Skanneloppet 44 p

2:a Eslövsloppet 22 p

3:a Hörby Marknadslopp 20 p

Till sist så vill jag tacka alla för en fin säsong och önskar er välkomna till säsongen-2009.
Jag önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
Göran Kvarnerup
Ordförande i Skånes Veteranklubb

Ps. Tack än en gång för allt ert arbete vid Yddingeloppet 2008. ds

