
RefeRat 
fra DBtU VeteranUdvalg’s møde
Lørdag den 24. August 2013 kl. 10.30
I Bellevuehallen, Vestre Strandalle 170, 8240 Risskov – tlf. 86 17 68 21

Deltagere: Jette Qvist, Jette Vieg, Jens-Erik Linde, Benno Werge (PPV) samt til pkt. 2 Poul 
Erik Madsen, VRI
 

DagsoRDen
1. Velkomst og kaffe – Frokost ca. Kl. 13.00) 
2. DT runder og DM 2013/2014 (af hensyn til Virum og VRI, som kun behøves at deltage
  under dette punkt, hvis de kommer) 
3. Lokalunionernes plads i Veteran-DT (lok.unionernes behøver kun at deltage under dette
 punkt, hvis de kommer) 
4. Danmarksturneringen 2012/2013 (Helsingør, 5 steder, Kjellerup/Søhøjlandet) 
5. DM Veteraner (+Proc. For Årets Veteran – evt. Andre hædersbevisninger) 
6. Ref. Fra DBTU’s årsmøde (situationen omkring helt nye borde - Kjellerup) 
7. Veteran TU-reglementet (ændringer ???) 
8. EM i Bremen 
9. NETU hos Amager (27-30. Marts 2014) 
10. VM i Auckland, New Zealand (12-17. Maj 2014) 
11. Kommende EM og VM’er (Tampere, FIN i 2015, Elche/Alicante, ESP i 2016) 
12. Danske Internatonale stævner (København og Århus) 
13. Kommende arrangører (Rds.Freja, Nov. 14 – HEP Ringe, April 15 – Kjellerup, 
 Nov. 15 – Sjælland, April 16 (søges)) 
14. Ping Pong Vikings, ETTU, ITTF, SCI 
15. Eventuelt (forventes at være slut ca. kl. 16.00

RefeRat
ad 1 Formanden bød velkommen og håbede på et kort men givtigt møde. Specielt velkom-
  men til P. E. Madsen (næste DM-arrangør).
  Der var afbud fra DBTU og PPV (NR, som dog repræsenteredes af Benno Werge).
ad 2 Vi startede med at bese hallerne, hvor der den dag var let oppemarked. - Mini hallen
  skal bruges til festen.
  Linde orienterede om rundernes placering og vi enede med PE Madsen om at han og 
  Linde (som bor i nærheden) ville holde et mere konkret møde med hal- og klubfolk i 
  begyndelsen af efteråret.
  VRI og VU vil gerne have Søren Hansen begge dage, da han har fuldstændig kontrol over
  tingene. VRI sørger for mad, mens VU betaler overnatningen, rejsen samt en honorar (for at 
  sikre en høj kvalitet af mesterskaberne).
  PE Madsen var meget bange for “bord-ordningen”. 
  Man enedes om at al medaljeoverrækkelse flyttes tilbage til festen, da der var ren kaos og
  lang ventetid på at få overrakt medaljerne for holdturneringen i hallen.
  Der er mistanke om at der er folk som snyder sig gratis ind til lørdagsfesten, så der 
  skal være et billetsystem, der kan forhindre dette.
  VU mener det er vigtigt at orientere deltagerne om hvad man kan forvente at spise 
  og evt. hvilke arrangementer der ellers ville være - prisen for deltagelse må nu hæ-
  ves til kr. 180 pr. deltager og kr. 225 med levende musik.
ad 3 VU har meddelt lokalunionernes TU at de ikke længere har en direkte plads i Vet.DT, så
   længe at deres turneringsform ikke matcher Vet.DT = ØBTU spiller 2 mands hold, mens JBTU
  har et  individuelt system, som gælder som hold. - Dette betyder at 1 hold færre i hver 1.  
  division skal med i kval.spillet, og at alle hold frit kan tilmelde sig kval.spillet.
  Vi skal også være på vagt med flere og flere overdragelser af hold fra een klub til en anden -
  dette er ikke meningen (og derfor kræver VU at mindst 2 af holdets spillere skal være med i 
  1. runde efter overdragelsen, ellers tab 0-6 (og ingen kære mor).



ad 4 DT 2012/13 forløb uden de store probler og tak til arrangørerne i såvel de store runder som
  i mellemrunderne. 
  Helsingør (1. runde) forløb flot og der var mange kvalificerede hjælpere.
  Kjellerup (DM-runden) forløb også godt, med enkelte småproblemer med indtastningen om
  lørdagen (ny mand med lidt mgl. kendskab til programmet og spillerne). Søndag var Søren
  Hansen der og det gik helt perfekt.
  Superarangement og fantastisk hal til alle 36 borde i 1 hal. Det så flot ud, men var meget
  tidskrævende, (se årsmødet). Eneste minus er afstanden mellem hal og hotel.
ad 5 Vi udvikler os hele tiden, og med nye tiltag, tilpasser vi os de behov vore veteraner har.
  Udviddelsen opad (aldersmæssigt) er for at beholde de spillere, der har været med fra
   starten, og som fortsat ønsker at deltage - herligt herligt. 
  VU vil til næste sæson prøve at invitere til Vet.75H og Vet.G60, og rækkerne bliver til noget
  såfremt der er mindst 5 hold i hver af Vet.70 og Vet. 75 samt Vet.G50 og Vet.G60. Ønsket
  er opstået efter at flere hold har valgt at forlade Vet.70H og flere af Vet.G50 holdene enten
   vil have en 1. division eller en ældre aldersgruppe. Det tyder på at der er interesse herfor.
  Vi stopper bund-aldersgrænsen i en periode og ser hvad der sker.
  OG:  Det besluttedes at kampene i DM-rækken stoppes ved 3 sejre for at skaffe tid.
  Udvælgelsen af Årets Veteran var fint, selvom der kun var een klub som tilmeldte en kandi-
  dat, og det vil vi fortsætte med; dog vil VU have ret til at afvise alle forslag, og selv komme
   med en kandidat, hvis vi syntes vi har en bedre kandidat.
  VU vil udvidde kåringen af Årets Veteran med 4-5 nye beviser, således at vi får hædret flere
   personer hvert år. Foreløbige forslag til emner:  Årets bummert, Mest positive spiller (fair
   play), Mest berejste, Årets overraskelse eller mest overraskende sejr. VU beslutter endeligt
   hvilke emner der skal i spil. - Man kan kun få tildelt een af disse kåringer, for at sikre at så 
  mange som muligt kan komme på banen.
ad 6 VU’s beretning blev godkendt uden kommentarer. Under evt. tog Linde problematikkken med
  de helt nye borde op, og der pt. kommet en løsning, hvor Stiga har tilbudt et gavekort 
  på kr. 5.000 til arrangøren for at pakke bordene ordentligt bagefter (da bordene sakl kunne
  sælges). VU har spurgt på om man kunne vælge at få et bord for arbejdet istedet (Svar 
  mangler pt.) 
ad 7 Der var en del justeringer (mest omkring VG 50). Rettet version vil blive sendt til DBTU’s 
  hjemmeside. - Det besluttedes at hver enkelt række har sit eget TU-reglement omkring
  op- og nedrykninger samt kval.spil, som udsendes til klubbernes kontaktperson pr. mail.
ad 8 Igen stor succes med nyt Guld til Claus Pedersen og sammen med Niels Ramberg i double.
  Herudover en del 1/4- og 1/8-finaler samt en Consolation vinder (Sonja H Andersen).
  Næsten alle danskerne boede på samme hotel og der var en god stemning.
  Tommy Samsing arrangerede Bremen Mini-golf mesterskab for bordtennisspillere, hyggeligt!
ad 9 NETU mesterskaberne afvikles 27.-30. marts på Amager, og der forventes rigtigt mange del-
  tagere. Spilles i 2 sportshaller med hhv. 16 og 24 borde samt klubbens egne 15 borde, så det 
  rækker. Forhåndsinteressen far vore nordiske venner er stor, og det er absolut ingen bagdel
  at mesterskaberne ligger tæt på Kastrup Lufthavn. VU håber på rigtigt mange danske spillere
ad 10 Linde orienterede om MyPlanets 2 oplægt til rejser, og håber på 20-30 danske deltagere.
  Hovedrejsen byder udover VM (Auckland, New Zealand) på 6 dage på nord-øen samt 3 dage i
  Sydney (Australien), og selvom det sikkert er den absolut dyreste turistattraktion, så burde
  der være en pæn opbakning, men vi får se.
ad 11 MyPlanet kikker på gode priser til EM i Finland (Tampara 2015) mens vi allerede har folk
  igang med VM i Spanien (Elche/Alicante 2016) med 1 uges bordtennis samt 1 uge på et fælles
  hotel / feriecenter bagefter. Ryan Air samt Norwegian har så forholdsvist billige fly at ferie-
  pakken ikke bør gå gennem rejsebureau. Vi kan let blive 100 personer til Spanien. (her kan 
  familie, der ikke er bordtennisinteresserede evt. komme til uge 2 og holde ferien sammen).
ad 12 Amager har 128 spillere fra 10 lande med og er nu Nordens største privat stævne, som lokker
  mange af “vennerne” til. - Århus er et hyggeligt stævne som pt. balancerer på grænsen for
  at kunne afvikle et godt stævne. Her er en stor del gengangere, som absolut vil have stæv-
  net til at fortsætte.
  VU mener at der er for få jyder i København og modsat for få sjællændere i Århus, hvilket
  er en forudsætning for at stævnerne kører godt, så vi skal sikre større opbakning.
ad 13 DT 2013/2014 har foreløbigt accept fra Randers (November) og HEP Ringe (April), så mellem-
  runden ligger på Sjælland. - Søhøjlandet (Kjellerup) vil gerne være på banen i november ‘14



  så DM April 2015 skal være på Sjælland.
ad 14 PPV får flere og flere medlemmer pga. bladet, og i denne sæson stod de for gruppeanmeldel-
  sen til EM i Bremen.
  ETTU vil måske prøve at arrangere Vet.Hold EM (det som IVTTS har startet og som afvikledes
  i Birmingham denne sommer). Vi ser hvad der sker.
  ITTF:  Linde trak sig fra ITTF Vet. Com og vil hellige sig Danmark og ikke andet.
  SCI: Har ITTF’s fulde opbakning til VM arrangementet, og kontrollerer de forskellige mester-
  skaber (New Zealand 2014 og Elche/Alicante 2016 samt kommende mesterskaber).
  Niels Ramberg er Danmarks kontaktperson hertil.
ad 15 VU diskuterede vore møder og vil fremover have 2 møder (begge i forbindelse med en DT-
  runde = næste møde fredag 22. november i forbindelse med 1. runde (Virum), med start
  ca. kl. 17.00 og slut ca. kl. 22.00 (mulighed for kort møde lørdag morgen)
  Herefter 4. april i forbindelse med DM-runden (VRI).  Sidstnævnte kunne i denne sæson også 
  ligge torsdag 27. marts i forbindelse med NETU på Amager.
  Disse møder kræver en overnatning og at deltagerne rejser selv (= ikke sammen med evt.
  holdkammerater) men sammen ØST eller VEST.

  Referant
  Jens-erik Linde

  


