NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

Skien 27.02.2016

Referat fra styremøte i veterankomiteen i NBTF Nr.1/2016
Ullevål Stadion onsdag 13.januar 2015

Til stede:
Jan Gulbrandsen fra Kjelsås BTK, Anne Haug fra KOBRA BTK og Egil Hauge fra Hvam IL samt
Ghassan Chaer fra NBTF
Forfall:
Kerstin Jansson fra Drammen BTK og Don Alexander, Sportsklubben Heros
Don som ga beskjed om at han kunne ringes opp under møtet samt Kerstin kan gjerne komme med
innspill og kommentarer til referatet.
Sakliste
1)
NM i Sarpsborg
Veterankomiteen kommer med følgende innspill til arrangøren; at det på fredag settes opp klasser
med de eldste spillerne.
Begrunnelse: Det er meget bra at Sarpsborg BTK/Larkollen BTK legger opp til NM for veteraner
over tre dager.
Ved å arrangere de eldste klassene på fredag vil også yngre veteraner som er i jobb kunne delta i
større grad under lør- og søndagen.
Ghassan videreformidler forslaget fra veterankomiteen til arrangør.
2)
Forslag til årets spillere
Forslag til årets spillere, avgjørelse om hvem som kåres til årets veteran for hhv. herrer og damer tas
på neste styremøte i komiteen.
3)
Nordeuropeisk i Bergen
Innhente mere informasjon til neste styremøte i veterankomiteen, gjerne gjennom Don (Espen
Erenstsen).
4)
VM i Alicante.
Per i dag er ca 70 norske veteraner påmeldt til VM i Alicante.
De har egen Facebook side med Unni Halvorsen som primus motor der. Jan forespør Kjersti Aune
om hun kan ta bilder til NBTF’s nettsider for veteraner. Tilsvarende vil Egil forespørre noen av
spillerne som reiser til VM om de kan skrive noen ord og gjerne artikler.
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5)
Nasjonale drakter i konkurranser i utlandet
Påmeldte spillere til VM i Alicante og andre er tilbudt å kjøpe egne drakter som bestilles gjennom
TTEX ved Tom Johansen via Unni Halvorsen. Veterankomiteen anbefaler at drakten uten norsk
flagg brukes av norske veteraner i internasjonale stevner. Det er ikke en landslagsdrakt, men en
spillertrøye/shorts/bukse/jakke som gir felles identitet, og som gjør at norske veteraner framstår mer
profesjonelle.
6)
Pins
Ghassan gir informasjon om hvor rimelig pins kan bestilles, dvs. oppgir kontaktperson og
mobilnummer til vedkommende. Det anbefales at logoen til NBTF er påført pinsen.
7)
Web/publiseringsansvarlig for nettsidene til NBTF/veteranstoff
Dette ansees som hovedoppgaven til veterankomiteen i 2016 for realisering. Dette er selve
suksessfaktoren, slik at informasjon både er enkelt å innhente samt blir kjent og ”spres”.
Jan forespør om Svein Folkeson kan påta seg denne viktige oppgaven, eventuelt Grete Viervang
Folkeson. Thomas Møller kan også være en ressurs i denne sammenhengen. Egil tar en prat med
Thomas om Svein eller Grete ikke har anledning. Andre kandidater?
Publiseringsansvarlig foreslår en hensiktsmessig struktur for informasjon etc. på websidene til
veterankomiteen.
På nettsidene skal det først og fremst framkomme en link med oversikt over kommende
internasjonale stevner, ”Veterans International T.T Calendar” Det er også vesentlig å markedsføre
både på websidene og ovenfor personer direkte at det er ønskelig med rapporter fra stevner,
resultatlister, bilder etc. Når det gjelder portrettintervjuer av veteraner vil Egil skrive en artikkel om
årets veteran for herrer 2016 når den tid kommer. Anne kan gjerne gjøre en tilsvarende oppgave
med portrettintervju ved behov.
8)
Kjøre- og reisegodtgjørelser til møter for veterankomiteen
Kjøre- og reisegodtgjørelser til møter for veterankomiteen kan sendes på relevant skjema til Norges
Bordtennisforbund iht. Ghassan.
9)
Neste styremøte
Neste styremøte ble avtalt til tirsdag 15.mars klokken 18:30 i NBTFs lokaliteter på Ullevål Stadion.
Referentoppgaven går på rundgang, på styremøte i mars fører Anne referat.

Med hilsen
NORGES BORDTENNISFORBUND

Ghassan Chaer
Administrasjonskonsulent

Leder for veteran-komiteen

