Referat fra styremøte i veterankomiteen til NBTF i Forbundets lokaler
på Ullevål Stadion tirsdag 15.november 2016
Tilstede: Egil Hauge fra Hvam IL, Anne Haug fra KOBRA BTK, Jan Gulbrandsen
fra Kjelsås BTK og Ghassan Chaer fra NBTF.
Forfall: Don Alexander fra Sp.klubben Heros og Kerstin Jansson fra
Drammen BTK
1) Forrige møtereferat av 30.april 2016 ble godkjent.
2) Status på hhv markedsføring og oppdateringer av kontakter til
veteransidene
Veterankomiteen har fått flere positive tilbakemeldinger på at det kommer
mere informasjon om veteran bordtennis nå, blant annet på veteransidene
som er utviklet på nettet til NBTF.
For øvrig har veterankomiteen ved Anne kun fått svar fra ni klubber som
har angitt kontaktperson når det gjelder veteranbordtennis.
Veterankomiteen ønsker å ha en egen oversikt over særskilte
kontaktpersoner i klubbene. Anne utarbeider ny forespørsel til klubbene
som Ghassan publiserer på veteransidene til www.bordtennis.no
3) Status portrettintervju av Tore Eig fra KOBRA BTK av Anne Haug
Anne har ferdigstilt flott artikkel om eminente Tore Eig sammenstilt med
flere bilder, som med det første publiseres på veteransidene på
www.bordtennis.no
4) NM for veteraner 2016/2017 i Trondheim med Vikåsen som
arrangør, oppfølging
Arrangementet foregår 6. og 7.mai 2017 i Trondheim. Veterankomiteen
avholder møte på lørdag ettermiddag 6.mai. Veterankomiteen må sørge
for å knipse en del bilder fra veteran NM i Trondheim samt få skrevet en
artikkel. For øvrig, se også neste punkt 5 i dette referatet.
5) Hvem innstilles som årets hhv. kvinnelige og mannlige veteran for
2016/2017? Framgangsmåte?
Klubbene eller enkeltpersoner kan i første omgang kontinuerlig melde inn
kandidater til Anne (Haug) i veterankomiteen. Ghassan markedsfører
muligheten for til å komme med forslag til sine kandidater. Ghassan
ordner også med utmerkelsene (premiene) fra NBTF i denne forbindelse.
På neste møte i veterankomiteen må det avtales hvem som skriver et
portrettintervju av årets kvinnelig veteran (denne gangen, forrige gang ble
det skrevet om Jan Zeiffert).
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6) Gjennomgå innspill fra Unni Halvorsen:
Veterankomiteen har mottatt en e-post fra Unni Halvorsen hvor hun
foreslår å arrangere en egen "veteran-weekend-turnering" – nesten
tilnærmet lik veteran-NM, gjerne arrangert senhøstes. Alle
singel/double/mix-klasser skal være med, men i tillegg en ny klasse med
en litt NY vri – en tremanns lagturnering der det kun spilles double – med
en dame og to herrer på laget, dvs. to mixkamper og en doublekamp i
hver lagkamp. Da får alle på laget spille mange kamper, og det blir en
koselig sosial vri på cupen. Det bør ikke være krav til at de tre spillerne
må spille for samme klubb. Forslaget er rett og slett ment som en trivelig
konkurranse ved siden av det normale spillet (klassene).
Veterankomiteen synes ideen til Unni er god. Veterankomiteen oppfordrer
nå KOBRA BTK til å søke NBTF om et slikt arrangement på høstparten som
et prøveprosjekt. Hva med å inkludere TOPP 8 i enkelte eller alle singel
veteranklasser i dette arrangementet? Premier kan i sistnevnte klasser
søkes dekket av NBTF. På denne måten vil kanskje enda flere veteraner
delta, og komme fra flere landsdeler.
For øvrig fikk KOBRA i sin ØSTCOM cup nylig med flere veteraner som
både fikk spilt mye, hadde det sosialt og gøy i sammen i Charlottenberg.
Dette på bakgrunn av dialog mellom KOBRA ved Anne Haug med flere og
Unni Halvorsen.
7) Eventuelt/avtale neste møte
a) Neste møte i veterankomiteen avtalt til tirsdag 21.mars 2017 i NBTF
lokaler på Ullevål Stadion i Oslo.
b) På møtet 21.mars 2017 skal veterankomiteen innstille arrangør av neste
års veteran NM (2018).
c) Ghassan publiserer invitasjon til Telemarkslekene på veteransidene til
www.bordtennis.no
d) Det finnes to Facebook sider for bordtennisveteraner i Norge:
«Vi som spilte bordtennis i Norge på 1970 tallet», lukket gruppe med 473
medlemmer per 17.11.16. Søker du opp gruppa på FB, spør du om å bli
medlem. Den andre gruppa heter: «NORGES BT-VETERANER», lukket
gruppe med 112 medlemmer per 17.11.16
e) Årsberetning fra veterankomiteen for de siste to år, Egil har klart et utkast
til møtet 21.mars 2017. Siste frist for ferdigstilt referat er 1.april 2017.
f) Til budsjettet 2017 legges det fram forslag om representasjon for
veterankomiteen pålydende kroner 8.000,-
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