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REFERAT NR. 1 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 29.01.2019  
 

Tilstede: Unni Halvorsen, Svein Folkeson, Anne Haug og Ghassan Chaer fra NBTF. 

 

Sakliste 

1. Veteran NM i Bergen, Haukelandshallen 27. og 28. april 

2. Årets veteran 

3. Årsrapport for 2017 og 2018 

4. Bankett under veteran NM på Scandic City Hotel  

5. Portrettintervjuer og bilder av veteraner/årets veteraner 

6. Forslag til endringer i konkurranse- og representasjonsreglement fra veterankomiteen.  

7. NBTF-ting 11. – 12. mai 

8. Eventuelt 

 

1. VETERAN NM I BERGEN, HAUKELANDSHALLEN 27. OG 28. APRIL                                

Invitasjon og påmelding er sendt ut.  

Det er Bergen Maraton samme helgen, så det kan være lurt å bestille hotell så snart som mulig. Banketten 

holdes på Scandic City Hotel og Heros har fått en god pris med hotellet. 

 

2  ÅRETS VETERAN            

Anne sender ut e-post tilsvarende i fjor til sine veterankontakter i klubbene. I tillegg legger vi ut 

tilsvarende informasjon på fb-siden vår og hjemmesiden. 

 

3. ÅRSRAPPORT FOR 2017 OG 2018         

Anne skriver rapportene etter mal fra tidligere periode. 

 

4. BANKETT UNDER VETERAN NM PÅ SCANDIC CITY HOTEL     

Unni og Svein har ansvaret. Må si litt om arbeidet i komiteen.  

- Årets breddeklubb kåres av Veterankomiteen. Årets breddeklubb – antall økning i lisenser 2018-

2019 pr 1. april som skyldes naturlig rekruttering, dvs god innsats fra klubben. En klubb som har 

fått mange nye medlemmer fordi naboklubben er nedlagt el.l, kan da falle utenom. 

- Utdeling av pris til årets veteran.  

 

5. PORTRETTINTERVJUER OG BILDER AV VETERANER/ÅRETS VETERANER  

Denne NM helgen skal veteranene være i fokus. Vi var veldig fornøyd med fjorårets publisering og vi 

fikk mye positiv tilbakemelding fra veteranene, og vil gjøre det samme i år.  

Oppfordrer sektormedia å lage reportasjer. 

 

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSE- OG REPRESENTASJONSREGLEME 

NT FRA VETERANKOMITEEN  

Anne sender informasjon ut til veterankontaktene og ber om innspill. VK vil drøfte dette på neste møte i 

VK og følge opp med eventuelle forslag til forbundet. 

 



   

7. NBTF-TING 11. – 12. MAI           

Invitasjon kommer til alle ledere. Tale- men ikke stemmerett for egen klubb hvis man deltar fra VK.  

 

8. EVENTUELT            

Ghassan skal ha møte med Oslofjord Arena som er interessert i store arrangement. EM Veteran kan være 

aktuelt. Vi nådde nesten opp for arrangementet i 2021, men tapte for Wales. Kan søke for 2023. 

 

En veteran har flyttet til Svalbard og skal etablere en bordtennisklubb der. Flott tiltak! 

 

Nasjonalt bedriftsmesterskap – det største bedriftsstevenet i bordtennis i Norge. I år var det 116 påmeldte 

med bankett og sosial glede. Vi håper å få med en del av bedriftsspillerne på våre arrangement. De fleste 

er medlemmer i aktive bt-klubber og mange deltar i seriespill i regi av NBTF.  

 

Treningssamling for veteraner i Larkollen. Arrangeres i år etter initiativ fra Unni. Blir dette vellykket, vil 

VK følge opp mulige samlinger fremover. Regner med at dette blir bra både treningsmessig og sosialt. 

Rapport kommer etter samlingen.  

 

Gjøre noe med ranking for V40, V50 og V60 – herunder damer V60, kanskje V70. I dag er det ingen 

skiller – Svein tar med kontakt med Rolf-Erik Paulsen og spør om han vil gjøre jobben.  

 

Neste møte i VK blir 9. april. 

          

Norges Bordtennisforbund 

 

Anne Haug 

Leder for veterankomiteen 


