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REFERAT NR. 2 FRA MØTE I VETERANKOMITEEN 21.4.2021  

 

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. Presentasjon av NBTFs nye hjemmeside  

3. EVC 2023 – Veterankomiteens bidrag  

4. NM bedrift  

5. Ranking veteraner 

6. Eventuelt  

 

1. Godkjenning av forrige møtereferat 

Møtereferat fra forrige møte, ref. nr. 1 2021, er tidligere godkjent, distribuert til styret og 

veterankontaktene, samt lagt ut på NBTFs hjemmeside. 

 

2. Presentasjon av NBTFs nye hjemmeside 

Det jobbes for tiden med en ny hjemmeside for Bordtennisforbundet. Ghassan presenterte utkast til den 

nye siden for VK. Veteranene og deres aktivitet vil bli mer synlig på den nye siden og det vil derfor bli 

lettere å søke opp aktuell informasjon som angår oss veteraner. VK er veldig fornøyd med det vi ble 

presentert, og vi ser frem til at den nye siden tas i bruk.  

 

3. EVC 2023 – Veterankomiteens bidrag 

Norges Bordtennisforbund NBTF har som kjent fått tildelt arrangementet European Veterans 

Championship 2023, og forberedelsene er godt i gang i organisasjonskomiteen (EVOC).  Det er et ønske, 

og selvsagt også naturlig, at VK får en rolle i forbindelse med arrangementet.  

Unni Halvorsen blir med Team Promotering og kommunikasjon (TPK) for EVC 2023 - Sosiale medier 

ansvarlig (Facebook). 

VKs medlemmer vil bidra individuelt i ulike teams under EVOC, men det vil også kunne tilfalle enkelte 

oppgaver til VK som utvalg. VK diskuterte om vi derfor burde utvide komiteen. Det ble i stedet vedtatt å 

forespørre enkelte personer om å bli med i et EVC-prosjekt på vegne av komiteen. Svein og 

Anne/Ghassan følger opp.  

  

4. NM bedrift 

Stevnet arrangeres andre helg i september 2021 i Skien.  Det er ønskelig at VK deltar og/eller er til stede 

under arrangementet. Vi er selvsagt positive til det og vil vurdere dette nærmere.  

Det var mange NBTF-veteraner som deltok i 2020, og vi håper mange også har lyst og mulighet når 

datoen nærmer seg.  
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5. Ranking veteraner  

Dette er en sak som vi har tatt opp tidligere i veteran-gruppa. Det er ønskelig med ranking inkludert 

fødselsår alle steder, i tillegg til å få med damer i høyere aldersgruppe enn 50. Dette er nå i boks og lenker 

til dette vil komme på den nye hjemmesiden vår.  

 

 

 

6. Eventuelt 

 

• Bestilling av landslagsdrakter for veteraner kan nå gjøres til Tom (ttex). Rød front på trøye og 

Norway Veteran Team på ryggen  

• EVC 2022 – 4 land har søkt om arrangementet etter at Wales/Cardiff avlyste. Vi tror et slikt 

arrangement i 2022 vil være veldig positivt for aktiviteten blant veteranene våre uansett hvor 

arrangementet vil finne sted.  

• Allmenn diskusjon.   

 

 

 

 

Norges Bordtennisforbund 

 

 

Anne Haug 

 

Leder veteran komitéen 
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