NORGES BORDTENNISFORBUD
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympia Komite, ITTF, ETTU, NETU

REFERAT NR. 3 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 16.9.2021
Møtedeltakere (på Teams):
Anne Haug leder VK (referent)
Unni Halvorsen, medlem VK
Svein Folkeson, medlem VK og
Ghassan Chaer, NBTF

Sakliste
1. Godkjenning av møteprotokoll
2. Veteran-NM i Bergen 9. - 10. oktober
3. Tinget, Oslo 30. – 31. oktober
4. EVC 2023 – frivillige
5. EVC 2022 – Rimini
6. Gjenåpning etter pandemien – status på veteranfronten
7. Årets veteran
8. Årsberetning fra Veterankomiteen 2019-2020
1. Godkjenning av forrige møtereferat
Møtereferat fra forrige møte, ref. nr. 2 2021, er tidligere godkjent, distribuert til styret og veterankontaktene,
samt lagt ut på NBTFs hjemmeside.
2. Veteran-NM Bergen 9. – 10. oktober
VK ser frem til veteran-NM for endelig å kunne møtes fysisk igjen og spille mesterskap. Vi vet at flere
klubber har bestemt seg for å delta, men at andre utviser noe skepsis – både av smittefrykt (covid) og
usikkerhet om at arrangementet faktisk vil finne sted (pga. smittesituasjonen). VK vet ikke noe om påmelding
i skrivende stund. Dersom arrangør benytter påmeldingssystemet TTAdmin , vil alle til enhver tid kunne gå
inn og se hvem som er påmeldt. VK oppfordrer fremtidige arrangører til å benytte dette påmeldingssystemet
(som er gratis) og som gjør det enklere for alle parter.
Innspill til arrangør: Premieutdeling før banketten. Da kan alle delta på premieutdelingen (selv om de ikke er
med på bankett), og smittehensynet vil også være enklere å ivareta.
3. NBTF Tinget 30. – 31. oktober
NBTFs 51. ordinære Ting finner sted på Thon Hotell Linne i Oslo. VKs leder deltar, men representerer
NBTFs styre. Unni vurderer sin mulige deltakelse som representant fra VK.
4. EVC 2023 – rekruttering av frivillige
Forberedelsene til EVC 2023 i Norge, Sandefjord (OCC) er godt i gang. Arrangementet vil kreve innsats fra
om lag 350 frivillige. Det er oppgaver fra akkreditering, dommere, medhjelpere i og utenfor hallen, parkering,
media, info-desk (med ulike språk-kompetanser) m.m. Vi har i dag over 60 frivillige som har meldt seg, og vi
oppfordrer andre til å følge på. VK tror mange vil bidra som frivillig, men at man ønsker å kunne velge type
oppgaver/felt man primært vil bidra på. VK-leder tar dette opp i neste møte med organisasjonskomiteen.
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5. EVC 2022 - Rimini
Her vet vi ikke så mye ennå. Hjemmesiden har vært oppe i perioder, men pr. skrivende stund er den ikke
aktiv. VK regner med at dette kommer på plass innen kort tid.
Det viser seg at Rimini som destinasjon byr på ekstra utfordringer (ikke direktefly), og det kan innebære at
mange tenker at dette blir tungvint. Det går imidlertid fly til relativt mange byer sentralt i Italia med videre
togforbindelse til Rimini, så dette lar seg nok løse på en relativt grei måte dersom man har lyst til å delta.
6. Gjenåpning etter pandemien – status på veteranfronten
Det meldes om god aktivitet og idrettsglede rundt om i treningshallene. Mange nye voksne som viser interesse, og
det er stiftet nye klubber hvor veteranene utgjør en stor del av medlemsmassen. Det er jo bra for veteransporten –
men kan også gi uttrykk for at rekruttering blant barn og unge er svak.
Antall medlemmer i forbundet har gått ned med 254 personer fra 2019 til 2020. Det er naturlig at vi opplever en
nedgang under en slik langvarig og alvorlig pandemi, men vi har tro på at dette vil rette seg opp i løpet av
2021/2022.

7. Årets veteran
VK ble enige om at det ikke stemmes frem noen Årets veteran for 2020 ettersom aktiviteten har vært så liten. VK
foreslår imidlertid at enkelte kan hedres og gis en oppmerksomhet for sin innsats for veteranbordtennis uten at dette
relateres til året 2020 og årets veteran-pris. VK tar gjerne imot forslag på kandidater – oppmerksomheten gis under
veteran-NM.
8. Årsberetning
Det skrives årsberetning fra VK som skal følge sakspapirene til Tinget. Leder har ansvaret.
9. Eventuelt
Ghassan tar kontakt med A-media og forsøker å få til avtale om noe streaming under veteran-NM.

Norges Bordtennisforbund

Anne Haug
Leder veteran komitéen
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