Inför 9:e IVVM i Torun, Polen 24–30 mars 2019
av Ivar Söderlind
Till Veteran-VM inomhus i Torun är 4328 veteraner (103 svenskar) från 89 länder anmälda. Så många
svenskar och så många länder har aldrig tidigare varit med i ett IVVM. Som mest har det varit 97 anmälda
svenskar (i Budapest 2014). Fler anmälda totalt har det varit en gång tidigare nämligen senast i Daegu,
Sydkorea 2017 då det var 4364 förhandsanmälda, dvs 36 fler än till årets mästerskap i Torun. Men i
slutändan kan man inte tala om något deltagarrekord i Daegu då många anmälda från bl a arrangörslandet
inte ställde upp och Kinas 50 anmälda inte alls kom till start. På plats som lagledare från Veterankommittén
vid årets IVVM i Torun är Ivar Söderlind, Anna Ek, Mikael Magnusson, Karin Schön, Peter Hackenschmidt
och Jenny Åkervall.
Premiär för IVVM var det i Sindelfingen, Tyskland 2004 och här följer en kortsummering av de åtta IVVM
som arrangerats innan Torun och dessutom anmälningssiffror inför årets IVVM.
IVVM 2004 i Sindelfingen, Tyskland 10–14 mars. 2 635 anmälda från 57 länder varav 36 svenskar. Sverige
blev 8: a i medaljligan med 34 medaljer: 13 guld, 11 silver och 10 brons.
IVVM 2006 i Linz, Österrike 15–20 mars. 3336 anmälda från 63 länder varav 34 svenskar. Sverige blev 13:e i
medaljligan med 32 medaljer: 9 guld, 14 silver och 9 brons.
IVVM 2008 i Clermont-Ferrand, Frankrike 12–17 mars. 3760 anmälda från 65 länder varav 36 svenskar.
Sverige blev 9: a i medaljligan med 33 medaljer: 13 guld, 7 silver och 13 brons.
IVVM 2010 i Kamloops, Canada 1–6 mars. 1400 anmälda från 60 länder varav 5 svenskar. Sverige blev 19:e
i medaljligan med 5 medaljer: 3 guld och 2 silver.
IVVM 2012 i Jyväskylä, Finland 3–8 mars. 2695 anmälda från 67 länder varav 81 svenskar. Sverige blev 9: a
i medaljligan med 44 medaljer: 17 guld, 17 silver och 10 brons.
IVVM 2014 i Budapest, Ungern 25–30 mars. 3 852 anmälda från 70 länder varav 97 svenskar (83 deltog).
Sverige vann 40 medaljer: 17 guld, 12 silver och 11 brons. Någon medaljliga redovisades aldrig.
IVVM 2017 i Daegu, Sydkorea 19–25 mars. 4 364 anmälda (7759 starter) från 73 länder varav 20 svenskar
(14 tävlade). Sveriges veteraner tog hem totalt 18 medaljer: 5 guld, 9 silver och 2 brons och kom på 20:e
plats i den officiella medaljligan. Många anmälda från arrangörslandet och andra länder ställde inte upp (bl
a från Kina).
IVVM 2019 i Torun, Polen 24–30 mars. 4328 anmälda från 89 länder! 103 anmälda svenskar (varav 34
kvinnor 33%) är anmälda till 207 starter. Flest anmälda svenskar är det i M45 med 13 anmälda och största
gren är 200 m med 26 anmälda svenskar. Äldsta svenska deltagare är Ingvar Nilsson i M85 gång. Flest
anmälda totalt har arrangörslandet Polen med 845 anmälda, Tyskland (457), Storbritannien (393), Spanien
(287), Italien (230), USA (219) och med Sverige på 11:e plats i anmälningsligan med sina 103 anmälda.

