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REFERAT NR. 4 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 08.10.2019   
  

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

  

Sakliste  

1. Godkjenning av forrige møtereferat  

2. Nytt siden sist? 

3. Oppsummering om EM for veteraner 2019 i Budapest 

4. Veteran-NM første helgen i mai 2020 

5. Presentasjon av ny betalingsfunksjon i TT.Admin v/ Svein 

6. Relevant info fra NBTF 

7. VM i Bordeaux juni 2020  

 

  

1.   GODKJENNING AV FORRIGE MØTEREFERAT            

 

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

ut på NBTFs hjemmeside. 

  

2.        NYTT SIDEN SIST 

        

• Forslag til nytt tidsskjema og gjennomføring med å inkludere B-sluttspill under veteran NM. 

Svein har laget et forslag som oversendes arrangør, Kobra BTK, TD Arild Knudsen og 

Overdommer Mahta Souri. 

• NM Bordtennis Bedrift 2020 arrangeres i januar i Skien. Oppnevnt TD og overdommer fra NBTF 

slik at kompetansen på viktige oppgaver og selve arrangementet løftes opp på et mer profesjonelt 

nivå. Alle fra og med 15 år kan delta (f.eks. lærlinger), men deltakeren må være ansatt og 

representere en bedrift. VK tenker at bordtennis som bedriftsidrett av en viss kvalitet og kvantitet 

kan få enkelte til å ville bli aktiv spiller og løse lisens i NBTF. VK ser derfor arrangementet som 

et positivt breddetiltak (hvordan få flere til å spille bordtennis), spesielt på veteransiden. 

• Ranking  

Flott artikkel om Roger Andersson, som har høyest ranking i både veteran 35, veteran 40 og nr. 2 

herrer senior - fronter bredden (alle målgrupper) i idretten vår. Gode veteraner kan være bra 

forbilder for de unge! 

  

3.        OPPSUMMERING OM EM FOR VETERANER 2019 I BUDAPEST                   

  

• Budapest var et godt arrangement, også tidsmessig.  

• Det var fint at de fleste kunne bo samlet på samme hotell.  

• Antall treningsbord var altfor få.  

• Kiosksalg/matservering var altfor dårlig organisert. 

 

  



   

4.       VETERAN NM i CHARLOTTENBERG 01.03. MAI 2020  

    

Invitasjon sendes ut så tidlig som mulig. VK er fornøyd med 3-dagers arrangement.  

Se punkt 1 over om mulig B-sluttspill. 

  

5.      PRESENTASJON AV BETALINGSFUNKSJON I TT.ADMIN                                                                      

  

Svært arbeidsbesparende for økonomiansvarlig i klubbene. 

Enkelt og ingen kostnad for arrangørene. 

Klubbene mister momskompensasjon for innbetalingene 

     

  

6.        RELEVANT INFO FRA NBTF  

  

NBTF har vedtatt å sende søknad om Veteran-EM i 2023 i samarbeid med OCC.  

Et prøvearrangement avholdes her med senior-NM i mars 2020. 

Hjelp fra lokal klubb til det praktiske (Husøy BTK) 

Vi anbefaler at et medlem fra VK blir med i arrangementskomiteen.  

 

  

7.        VM I BORDEAUX JUNI 2020   

                                                                                                                                         

VK er ikke noe arrangementskomite, men vi kan gjerne ta en rolle når det gjelder praktisk informasjon. 

Det er mange nordmenn påmeldt (over 80). Vi oppfordrer alle til å dele relevant informasjon, eks hoteller, 

transport, flybillitter på fb-siden "Norges BT-veteraner". 

  

  

  

Norges Bordtennisforbund  

  

  

  

Anne Haug  

Leder for veterankomiteen  

  

  

 


