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1.   GODKJENNING AV FORRIGE MØTEREFERAT            

 

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

ut på NBTFs hjemmeside. 

  

2.        VETERAN NM I CHARLOTTENBERG 1.-3. MAI 2020 

 
De alminnelige forberedelser er i gang. Kobra BTK har fått en svært god avtale med Charlottenberg hotell, og det 

er åpent for booking etter denne avtalen med booking-koden "Kobra BTK" 

https://hotellcharlottenberg.se 

Vi håper på stort deltakerantall i år – en 3-dagers bordtennisfest for oss veteraner. Denne NM-helgen skal 

veteranene få være i fokus, og vi ønsker god publisering med fine bilder og små reportasjer på NBTFs web-side 

gjennom helgen. Ghassan og Øyvind E. har hovedansvaret.   

     

 

3.        ÅRETS VETERAN            

 

Det er igjen tid for å sende inn forslag til Årets veteran 2019.  

 

Kriteriene VK følger for utvelgelsen av Årets veteran er: 

• stort engasjement for veteranbordtennisen i Norge 

• engasjement for veteranbordtennis lokalt, herunder å øke antall aktive veteraner i egen klubb 

• engasjement for veteranbordtennis innenfor et enkelt område, for eksempel primus motor for felles 

arrangement/turer 

• eventuelt prestasjoner og/eller kombinert med engasjement for veteranbordtennis 

• generelt opptatt av trening av unge spillere i klubbsammenheng og dugnadsarbeid i klubbsammenheng, 

(dvs ikke bare veteranarbeid, men dette er et kriterium som ikke er mest vektlagt) 

Prisen tildeles personer som fortjener prisen for sin innsats særlig vektlagt det siste kalenderåret. 

https://hotellcharlottenberg.se/


   

Vi ber om at kandidatene sendes til oss innen 15. mars 2020. 

  

4.       FORSLAG TIL ENDRINGER I KONKURRANSE- OG 

REPRESENTASJONSREGLEMENT FRA VETERANKOMITEEN  

    

Forslag til endringer i reglementene (som angår veteraner) bes oversendt VK innen 15. mars. 

 

5.      VIRKSOMHETSPLAN 2020/21 SEKTOR BREDDE/VETERAN KOMITE                                                                      

  

"Vi skal" årlig promotere aktive treningssamlinger/-leir for veteraner.  

"Vi skal" tilrettelegge konkurranseformen slik at det blir mer interessant å være delaktig i veteranmiljøet 

 

  

6.        VETERAN-DRAKTER INTERNASJONALT 

  

Vi har innhentet et tilbud fra TTEX – nye landslagstrøyer og overtrekk fra Stiga.  

VK ønsker at det skal stå NORWAY Veteran team på ryggen – ikke NORGE, slik det står på trøyene i dag. Det er 

en forutsetning at trøyene kan være leveringsklare i god tid før VM i Bordeaux.  

  

7.        INFO FRA NBTF   

                                                                                                                                         

NBTF har sendt søknaden om å arrangere Veteran-EM i 2023. Dette forventes å bli et svært godt arrangement, ikke 

minst økonomisk sett, men også for å synliggjøre bordtennissporten i Norge. Anleggene ved OCC har mange 

fordeler når det gjelder både beliggenhet, anlegg, kommunikasjonsmuligheter, "alt på ett sted" etc. I vår søknad har 

vi bl.a. inkludert paraklasser. Det er unikt for Norge.  

Vi krysser fingrene.   

 

8.        EVENTUELT 

   

•  NM i bedrift-bordtennis arrangert i Skien nå i januar, ble et svært vellykket arrangement. Mange av våre 

aktive veteraner deltok. Vi håper og tror at noen aktive bedriftsspillere etter hvert også vil betale kontingent 

og delta på cuper og mesterskap i NBTFs regi.  

• Under arrangementet i Skien ble påmeldingssystemet til TTAdmin ikke benyttet, men det er ønske om å 

gjøre dette neste år. VK anbefaler at dette påmeldingssystemet også blir benyttet til veteran-NM i år.  

Mange norske veteraner skal delta under WVC i Bordeaux i juni.  

Vi minner om at det kan være fint å bestille pins for å dele ut til motspillere.   

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

 

• 60 % av våre lisensbetalende er veteraner. Selv om vi selvsagt ønsker flere barn og unge med i idretten, er 

det gledelig å se at bordtennis er en populær sport blant voksne og eldre. Sett fra et helseperspektiv er vi 

svært fornøyd med å ha mange veteraner blant våre aktive spillere.  

Neste møte i VK blir trolig avholdt 17.3 eller 24.3.   

 

Norges Bordtennisforbund  

   

Anne Haug  

Leder for veterankomiteen 

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

