
  

 
 

Kære veteraner 

Tak til alle, der har rettet henvendelse til os gennem den seneste tid, med forespørgsler om 
afslutning af den indeværende sæson og nyt om den kommende sæson. 

Vi befinder os jo i sandhed i en usikker tid, hvor spørgsmålene er flere end de svar, der kan 
gives. 

Vi må dog også tro på, at der venter en normal tilværelse ”på den anden side”, så vi har i 
dette skriv forsøgt at give et overblik over, hvordan vi ser tingene på nuværende tidspunkt. 
Mangt og meget kan dog ændre sig i de kommende uger og måske måneder, som kan 
ændre alt. Vi vil følge situationen løbende og efter bedste evne holde jer orienteret om, 
hvad det kan få af betydning. 

 

BTDK’s udmelding 

BTDK har taget beslutning om at annullere de resterende kampe i alle turneringer og gøre 
den nuværende stilling til slutstilling for sæsonen 2019/2020. Alle rækker er således 
færdigspillet. 

BTDK har videre besluttet, at der ikke vil blive kåret danske mestre i holdturneringen. Op- 
og nedrykninger vil som udgangspunkt ske på grundlag af slutstillingen. Der vil dog være 
enkelte situationer, som vil skulle afklares efter nærmere behandling i BTDK’s faggruppe for 
turnering og stævne. 

 

Afslutning af DT veteran 2019/2020 

I DT veteran, som skulle have fundet sted i den forgangne weekend, var der i mange 
rækker lagt op til en meget spændende og interessant afslutning på holdturneringen i flere 
af rækkerne. 

Den blev vi så snydt for. 

Vi har i faggruppen for veteraner set os nødsaget til at lægge os i sporet på BTDK’s 
udmelding. De nuværende stillinger vil således være at betragte som slutstillingerne for 
sæsonen 2019/2020, og der vil ikke blive kåret danske mestre for sæsonen 2019/2020. 



Op- og nedrykninger, herunder afgørelse om deltagelse i kval., vil som udgangspunkt ske 
på grundlag af slutstillingen. 

Vi ønsker dog ikke, at det skal være rene skrivebordsafgørelser, der afgør op- og 
nedrykning samt deltagelse i kval., hvor der mellem to eller flere hold er en berettiget 
sportslig tvivl om udfaldet. 

Vi planlægger således at lade kampe i rækker, hvor dette vurderes at være tilfældet, afvikle 
inden udgangen af august måned, med henblik på at få en så sportslig afvikling som 
muligt. Dette dog kun i det omfang, det lader sig gøre lovgivningsmæssigt, og det vurderes 
som forsvarligt sundhedsmæssigt. 

Ingen kan på nuværende tidspunkt garantere, at det kan lade sig gøre inden udgangen af 
august, men det håber vi. Hvis det ikke er muligt at gennemføre disse kampe inden 
udgangen af august, vil slutstillingen under alle omstændigheder være afgørende i forhold til 
op- og nedrykning samt deltagelse i kval. 

Vi vil inden påske fremsende en oversigt over de kampe, vi finder grundlag for at afvikle ud 
fra en sportslig vurdering. I det omfang, nogen måtte være uenig heri, vil vi selvfølgelig lytte 
til berettigede indsigelser. 

Vi er opmærksomme på, at der er mange forskellige holdninger til, hvad en ”rigtig” (hvis en 
sådan findes) beslutning er, og der er givetvis flere af jer, der er rigtig skuffede og ærgerlige 
over ikke at skulle spille de sidste kampe og dermed måske forpasse muligheden for et 
dansk mesterskab. 

Vi har selvfølgelig overvejet at udskyde beslutningen og holde muligheden åben for at 
færdigspille alle kampe, når og hvis det kunne lade sig gøre. Det ser dog ikke ud til at være 
nært forestående, og ingen kan på nuværende tidspunkt vurdere, hvornår det er trygt igen 
at træne, endsige mødes for at spille turneringsbordtennis. Vi har derfor i tråd med BTDK’s 
udmelding valgt at skabe klarhed om situationen. Vi ønsker ikke at risikere at bringe nogen i 
en situation, hvor vi spiller hasard med hinandens helbred. Om vi kan lide det eller ej – 
veteraner er en risikogruppe. 

Tænk på, at Coronakrisen af mange vurderes som den største globale katastrofe siden 2. 
verdenskrig. Dette er en ekstraordinær situation. Det har vi valgt at tage konsekvensen af. 

 

Individuelt DM 2020 

Der vil ikke blive kåret individuelle danske mestre i 2020. 

Vi ser ikke nogen realistisk mulighed for at afvikle individuelle mesterskaber. 

 

Den kommende sæson 

Når vi taler den kommende sæson, håber vi meget, at vi er tilbage i en normal situation. 

I forbindelse med næste sæsons DT for veteraner, håber vi, at I som vanligt vil hjælpe os 
med at få det til at køre på bedst mulig måde. 



Først og fremmest skal vi have fundet arrangører til de forskellige runder. På grund af den 

nuværende situation har dette ligget noget underdrejet den seneste måneds tid, men vi 

beder jer meget om, at I og jeres klub overvejer jeres muligheder for at hjælpe og stå for 

dette, samt at I melder tilbage til os, så snart I kan.  

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

Første runde af vores DT bliver spillet den 7. og 8. november 2020.  

Anden runde for herrer bliver afviklet den 23. januar 2021 (og 24. januar, hvor det er nød-

vendigt).  

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

marts 2021. 

Vi har igen i år måttet afvikle første runde i starten af november, som følge af, at der bliver 

afholdt ’World Veterans Tour’ den 20. - 22. november 2020 i Aalborg.  

Indbydelse til næste sæsons turnering udsendes sammen med denne skrivelse. 

På grund af den nuværende situation har vi besluttet ekstraordinært at udskyde 

tilmeldingsfristen til onsdag den 1. juli 2020. 

Mht. kval til den kommende sæson finder denne sted den 5. september 2020 og om 

nødvendigt den 6. september. 

* * * * * 

Som nævnt i indledningen er alt dette under forudsætning af, at der er normale tilstande 
efter sommeren. 

 

Mange fortrøstningsfulde hilsener 

 

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

 


