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                                                         NORGES BORDTENNISFORBUD 

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

 

MØTE REFERAT NR. 1-2021 I VETERANKOMITEEN 11.1.2021 

 
Møtedeltakere (på Teams):  

Anne Haug leder VK 

Unni Halvorsen, medlem VK 

Svein Folkeson, medlem VK og  

Ghassan Chaer, NBTF 

 

  

Sakliste  

1. Godkjenning av forrige møtereferat  

2. Covid-19 – en tøff belastning for norsk bordtennis som bredde- og veteranidrett 

3. EVC 2023 – søknad fra NBTF 

4. NM bedrift  

5. Andre mesterskap 2021 

6. Eventuelt  

Regelendringer – forslag om å endre reglene for seeding. Klubbseeding – fordel for storklubbene.  

Logisk å følge svenskenes løsning.  

Veteran-NM.  Det SKAL være B-sluttspill i single-klassene.  

 

1. Godkjenning av forrige møtereferat 

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

NBTFs hjemmeside. 

2. Covid-19 – en tøff belastning for norsk bordtennis som bredde- og veteranidrett 

Covid-19 har slått beina unna breddeidretten i norsk bordtennis. I enkelte regioner og klubber har det i 

perioder vært mulig å holde hallene åpne for treninger det siste året, men flere klubber har ikke hatt mulighet 

for treninger på snart ett år. Barn og unge har hatt prioritet der treninger har vært lovlig og praktisk mulig. 

Dette begynner å merkes, og det er en viss bekymring for hvordan aktiviteten og interessen faktisk vil være 

den dagen vil er tilbake til en normal situasjon. 

VK ønsker å gjøre vårt for å bidra til en «kick-start» blant veteranene når denne dagen kommer og starter med 

å informere litt om planer fremover.   

3. EVC 2023 – søknad fra NBTF 

Norges Bordtennisforbund NBTF har søkt om å arrangere European Veterans Championship 2023, og er i et 

finaleheat sammen med Kroatia (Zagreb) og Danmark (Århus). Presentasjonen skal holdes onsdag 3. februar 2021. 

I den forbindelse er det laget et presentasjonsdokument som VK fikk seg forelagt for eventuelle kommentarer. VKs 

merknader ble formidlet under Euro Veterans prosjektmøte avholdt 12. januar og disse ble tatt til etterretning.   
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VK er for øvrig svært imponert over presentasjonen som er laget og vi ønsker lykke til og krysser fingrene for at 

dette skal gå Norges vei. 

  

4. NM bedrift 

NM bedrift skulle vært avholdt i Skien nå i januar. Stevnet er flyttet til andre helg i september 2021. Det var mange 

NBTF-veteraner som deltok i 2020, og vi håper mange også har lyst og mulighet når datoen nærmer seg.  

5. Andre stevner, mesterskap og aktiviteter 2021 

Veteran NM 2020 ble flyttet flere ganger i håp om at covid-situasjonen skulle komme under kontroll. Dette skjedde 

jo ikke, og det var med tungt hjerte NBTF og Kobra btk måtte innse at det ikke kunne arrangeres noe veteran-NM 

dette året. Heros står som arrangør for et nytt mesterskap 5. og 6. juni 2021. I skrivende stund kan vi ikke gjøre 

annet enn å håpe at stevnet lar seg gjennomføre og at Heros kan ønske velkommen til en etterlengtet «gathering» 

for Norges bordtennisveteraner.  

Kobra Østcom cup har de senere årene blitt et populært stevne for veteranene.  Stevnet skulle ifølge terminlisten 

vært avholdt første helgen i februar.  Et arrangement i Sverige ville uansett ikke vært aktuelt denne vinteren, men 

klubben har vurdert andre spillesteder og et arrangement i mindre skala. Stevnet må dessverre avlyses med all den 

usikkerheten som nå råder.  

BT-damene på Jevnaker har håp om å kunne arrangere en dame-cup siste helgen i april. Dette kan jo bli et lite 

plaster på såret for WVC som skulle startet i Bordeaux den helgen☺ VM 2020 (og 2021) er nå offisielt avlyst.   

EVC 2021 i Cardiff er flyttet til 2022. Det må bli et mål vi nå jobber mot for å oppnå en bred og god norsk 

deltakelse☺ 

Det er stor usikkerhet om det vil være mulig å gjennomføre en treningssamling i Spania for veteranene (Japsko) i 

høst. VK vil undersøke og holde dere informert. Dersom det er mulig å gjennomføre treningssamlinger for 

veteraner 1 eller 2 helger i Norge til høsten i stedet, kan det være et godt alternativ. Gode innspill mottas med takk!  

6. Eventuelt 

• Forslag til endringer i NBTFs reglement  

VK ønsker å fremme et par forslag til endringer som berører oss veteraner. Svein utformer forslag som oversendes 

formelt fra VK via leder.  

 

 

Norges Bordtennisforbund 

Anne Haug 

Leder veterankomiteen 
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