
  

 
 

 

Kære veteraner 

I henhold til regeringens seneste genåbningsplan ser det ud til, at vi tidligst den 8. juni 2020 

kan spille de afgørende kampe i forbindelse med op- og nedrykning fra denne sæsons DT 

for veteraner, og at vi tidligst den 31. august kan mødes over 500 personer. 

Indtil videre bibeholder vi, at der senest i løbet af august 2020 afvikles de 10 kampe, som vi 

mener har afgørende indflydelse for den endelige stilling i forhold til op- og nedrykning. 

Selvom det bliver vanskeligt, og måske slet ikke muligt, at afvikle kampe inden 

sommerferien, bliver det forhåbentlig muligt i løbet af august. 

Det er de enkelte klubber, der aftaler indbyrdes. Klubberne bedes give os besked, 

efterhånden som der træffes aftale om disse kampe. 

I næste sæson er det usikkert, hvorvidt vi kan mødes samme sted alle sammen i november, 

hvorfor vi allerede nu begynder at planlægge i forhold til, at første runde måske skal spilles i 

mindre samlinger hos interesserede klubber den 7. og 8. november 2020. Vi skal derfor 

bede de klubber, der vil stå for dette, senest den 15. august 2020 at give os en 

tilbagemelding om, hvor mange borde, I vil kunne stille til rådighed i denne weekend. Til den 

tid ved vi måske mere om, hvor mange der må være samlet til et indendørs arrangement. 

Vi vil også gerne høre fra klubber - vi ikke allerede har hørt fra - der er interesserede i at 

afvikle anden runde for herrer, der afvikles den 23. januar 2021 (og 24. januar, hvor det er 

nødvendigt).  

Sidste runde afvikles lørdag den 27. marts 2021, og det individuelle DM søndag den 28. 

marts 2021, hvor vi også skal finde en arrangør, men om vi alle må være samlet til den tid, 

vil tiderne vise. I må dog meget gerne allerede nu undersøge jeres muligheder for at 

arrangere dette og melde tilbage til os. 

Alle interesserede bedes kontakte Mai Jensen på ’maiogfrank@hotmail.com’. 

 

Husk i øvrigt tilmelding til holdturnering til den nye sæson inden den 1. juli 2020. 



En sidste ting i denne omgang - BTDK har udvidet muligheden for at få startpenge vedr. DM 

tilbage, men deadline er den 15. maj 2020. Vi har allerede et par gange sendt jer 

anvisninger på at få penge tilbage, men nu er det sidste chance. Hvis det ønskes, skal den, 

der har tilmeldt og betalt være logget på Bordtennisportalen og følge disse instruktioner: 

https://bordtennisdanmark.dk/nyheder/faa-pengene-tilbage   

 

Der er allerede nogle, der har valgt at donere pengene til BTDK ved ikke at benytte 
muligheden, og det står jer selvfølgelig også frit for. 

 

  

Med ønsket om en god sommer til jer alle 

 

Jesper Edelbo og Mai Jensen, BTDK’s Faggruppe for veteraner 


