Kære veteraner
Ligesom I forhåbentlig gør, håber vi at kunne gennemføre DT for veteraner i sæson 202122, og vi håber, at I vil hjælpe os med at få det til at køre på bedst mulig måde. Runderne er
fastlagt til følgende terminer:
Første runde af Veteran DT afvikles den 20. og 21. november 2021.
Anden runde for herrer afvikles lørdag den 22. januar 2022 (+ 23. januar, hvis nødvendigt).
Sidste runde afvikles lørdag den 26. marts 2022, og det individuelle DM afvikles søndag
den 27. marts 2022.
Eventuelle kvalifikationskampe lørdag den 4. september 2021 (se nærmere nedenfor).
Alt afhænger naturligvis af Covid-19 situationen, men for nuværende ser det ud til, at vi kan
tro på, at der kan spilles turneringsbordtennis i den kommende sæson. Vi håber i den
forbindelse, at første og sidste runde kan afvikles som samlinger for alle, som vi ”plejer”.
Men om det er muligt (og sikkert) er selvfølgelig afhængigt af udviklingen. Alternativt er det
måske muligt at afvikle – i hvert fald første runde – i mindre samlinger om nødvendigt.
Tilmelding til veteran DT kommer i år til at foregå via Bordtennisportalen, som også bruges i
Bordtennisdanmarks øvrige holdturneringer. Tilmeldingsfristen vil blive mandag den 2.
august 2021. Vi sender nærmere besked, når tilmelding er oprettet i Bordtennisportalen.
Vi opfordrer i mellemtiden alle til at begynde at finde ud af, hvilke hold I vil tilmelde og at
sørge for at reservere ovenstående turneringsrunder. Vi forventer, og udgangspunktet vil
være, at I tilmelder jer i forhold til de rækker, I senest deltog i. Da der imidlertid er gået
noget tid siden vi sidst har spillet, hvor en del spillere vil tilhøre en højere alderskategori,
ligesom nye spillere kan være kommet til, vil vi dog tillade, at I kan tilmelde jer i andre
aldersklasser og rækker, under hensyntagen til jeres spillermateriale. Det er i den
forbindelse helt afgørende, at I anfører de spillere, der tilhører de tilmeldte hold. Når vi
kender alle tilmeldinger vil vi herefter ud fra en sportslig vurdering se på i hvilket omfang vi
kan efterkomme tilmeldingerne.

Vi vil også i den forbindelse vurdere behovet for at spille kvalifikationskampe. Vi vil forsøge
at få alle med og undgå kvalifikationskampe, hvis det er muligt.
Vi kan jo ikke gennemføre ovenstående uden at have nogle steder at spille. Vi skal derfor
også opfordre jer til at vurdere mulighederne for at være arrangør af samlinger og gerne
melde tilbage til os hvilken / hvilke runder I og jeres klub er interesserede i at afvikle – både
som store og små samlinger. Dette bedes meddelt til Mai Jensen på
’maiogfrank@hotmail.com’, og hvis I ikke får svar i løbet af kort tid på
’mai220465@gmail.com’.

Mange hilsener med håb om et snarligt gensyn

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

