Referat fra styremøte i veterankomiteen i NBTF,
på Quality hotell Sarpsborg lørdag 30.april 2016
Tilstede: Jan Gulbrandsen fra Kjelsås BTK, Anne Haug fra Kobra BTK,
Kerstin Jansson fra Drammen BTK og Egil Hauge fra Hvam IL (referent)
samt Ghassan Chaer fra NBTF
Sakliste:
1) Referat fra styremøte 15.mars 2016 ble godkjent.
2) Markedsføring og status ifht. nettsidene for veteraner på bordtennis.no
Anne har opparbeidet oversikt over kontaktpersoner ifht. veteraner i noen klubber.
Det blir en prioritert oppgave å få inn flest mulig kontakter, slik at klubber og
spillere får nyttig informasjon om det som skjer, om det er stevneinvitasjoner i innog utland, rapporter fra arrangementer med norske deltagere (gjerne innsendte
bilder og oppsummeringer eller artikler fra norske veteranspillere).
3) Portrettintervjuer av veteraner/Årets veteraner
Egil har forfattet artikkel om Jan Zeiffert som får utdelt prisen som årets mannlige
veteran. Personportrettet blir publisert en av de nærmeste dagene, dette er avtalt
med Svein (Folkeson). Eva Doverby tildeles prisen som årets kvinnelige veteran.
Det ble avtalt at Egil deler ut prisen til Jan Zeiffert og at det blir gjort
et ”stunt” når det gjelder overrekkelse av prisen til Eva Doverby.
Alle fra veterankomiteen samles på podiet når prisutdeling forgår.
4) Kort evaluering av Nord Europeisk mesterskap for veteraner i Bergen
Det er kun kommet gode tilbakemeldinger når det gjelder dette arrangementet.
All honnør til arrangøren.
5) Kort oppsummering av gjennomføringen av veteran NM i Grålumhallen,
Sarpsborg så langt (etter arrangementet lørdag 30.april)
I forkant av veteran NM ble det avviklet et vellykket lokalt dommerkurs med
10 – 12 deltagere i regi av NBTF og med Karl Børre Reite som ansvarlig.
Ghassan og Egil fra veterankomiteen bisto med dømming, det samme gjorde f.eks
Terje (Ekrann) og Aud (Aarnes). Framover blir det et krav at arrangørene stiller
med nok dommere, selv om det kan by på utfordringer.
Sarpsborg BTK/Larkollen BTK fikk tilrettelagt programmet tidsmessig på lørdagen,
slik at alle var ferdige i tide til sammenkomsten/middagen på Quality Hotell
Sarpsborg (700 meter fra hallen og der mange av deltagerne bor under
arrangementet) lørdags kveld. Mesterskapet har hatt bra flyt og oversikt generelt
sett. Flere deltagere har uttrykt at spilleforhold, servering og arrangement er bra
så langt.
6) Tildeling av NM for veteraner for sesongen 2016/2017
Vikåsen BTK er tildelt arrangementet fra NBTF. Arrangementet skal avholdes i
Trondheim over to dager (lør- og søndag), da arrangør har hall med kapasitet til
over 20 bordtennisbord. Arrangører som kan plassere ut 20 bord eller mer vil i
utgangspunktet prioriteres framover.

7) Status ifht. VM for veteraner i Alicante i perioden 23. tom. 29.mai 2016.
Det er påmeldt ca. 4.600 deltagere, herav 73 norske spillere får veterankomiteen
opplyst,
8) Eventuelt/Qatar Open
Ghassan tilrettelegger for en link på veteransidene til denne enestående
muligheten for både å spille i veteranklasser og samtidig få se verdens beste
bordtennisspillere ”live”. Alle klasser spilles parallelt. Det anbefales absolutt
å melde seg på. Kostnader må den enkelte selv stå for.
Neste møte i veterankomiteen blir medio november 2016.

