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REFERAT NR. 2 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 09.04.2019  
 

Tilstede: Unni, Svein og Anne (VK) og Ghassan fra NBTF.  

 

Sakliste 

1.       Godkjenning av forrige møtereferat 

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

3.       Årets veteran 

4.       EVC i Budapest juli 2019 

5.       Info fra NBTF 

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

7.     NBTF-ting 11. – 12. mai 

8.       Eventuelt 

 

 

1. GODKJENNING AV FORRIGE MØTEREFERAT       

 

Møtereferat fra forrige møte er tidligere godkjent, distribuert til styret og veterankontaktene, samt lagt ut 

på NBTFs hjemmeside; Info/Veteran/Informasjonsdokumenter. 

 

2.        VETERAN NM I BERGEN, HAUKELANDSHHAELN, 27. og 28. APRIL   

     

Bra påmelding til årets NM. Særlig gledelig at 38 damer er påmeldt. 

Banketten holdes på Scandic City Hotel og vi håper så mange som mulig skal være med her.  

 

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. 

 

3.        ÅRETS VETERAN                                              

 

VK har mottatt noen gode forslag. I tillegg til Årets veteran deles det også ut prisen til Årets klubb under 

NM. 

 

4.       EVC I BUDAPEST – JULI 2019                                                                                                                       

  

Antall deltakere er oppgradert til 3500 etter at det har vært venteliste for deltakelse. Det var pr 26. mars 

påmeldt 61 spillere fra Norge og totalt 3.378. Vi har gjennom informasjon fra VK forsøkt å samle de 

fleste norske deltakerne på samme hotell i sentrum slik at det sosiale aspektet kan ivaretas. 

  

Kan være fint å bestille pins å dele ut til motspillere.   

http://bordtennis.no/wp-content/uploads/2018/01/Bestillingsskjema-Pins.pdf  

 

 

 

http://bordtennis.no/wp-content/uploads/2018/01/Bestillingsskjema-Pins.pdf


   

5. INFO FRA FORBUNDET           

 

• Veteran NM 2020 arrangeres av Kobra btk. Trolig blir dette første helgen i mai inklusive fredag 1. 

mai.   

• NBTF vurderer å søker EM 2023 – arrangeres på Oslofjord. VK er i så fall veldig positive til et 

slikt arrangement. 

• Enkelte har spurt om det er greit å delta både i SM-veteran og NM-veteran samme år. I Norge er 

dette helt ok. 

 

6. FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSE- OG                                                                                                                                                                         

REPRESENTASJONSREGLEMENT FRA VETERANKOMITEEN                                                   

 

VK har sendt informasjon ut til veterankontaktene og bedt om innspill. VK har ikke mottatt noen forslag, 

men det er sendt inn forslag til NBTF som angår veteraner. 

 

7. NBTF-TING 11. – 12. MAI I BODØ 

 

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

 

8. EVENTUELT                                                                                                                                        

 

Neste møte i VK blir 28 mai i Oslo. 

 

 

Norges Bordtennisforbund 

 

Anne Haug 

Leder for veterankomiteen 

 

 


