
VETERANUDVALGETS årsberetning 2016/2017

Hermed mit næstsidste referat til Årsmødet - om præcist 1 år trækker jeg mig fra udvalget efter en 
lang, lang periode som formand for udvalget. Helt præcist så har der “kun” været 2 formænd for 
udvalget, siden DT starten i 1976 = 41 sæsoner i år - eller et formandsskab på ca. 25 år. Nu må det 
være andres tur.

Interessen for Veteran bordtennis bliver større og større, og udsigten til flere “ældre” medlemmer 
bliver større og større. Professor Lars Larsen sagde i til tiltrædelses tale som professor, at samfundet
forventer i 2025 at ca. 1/3 af landets befolkning vil være over 60 år og på en eller anden form for 
pensions ordning - og det bliver flere og flere. For ... en menneskes gennemsnits levealder bliver 
højere og højere. Antallet af 100 årige vil blive mangedoblet indenfor en kort årrække, så .....

Bat 60+ ordningen, som informerer klubberne om mulighederne for at få ældremedlemmer med, 
kører på skinner og samarbejdet mellem DGI og DBTU er fremragende. Ole Hückelkamp og Gert 
Jørgensen er hovedkræfterne bag projektet, som har fået en gigantisk succes-start på Sjælland og 
netop nu er man i gang på Fyn og i Sønderjylland og inden længe startes der op i Midtjylland. Et 
kæmpe arbejde de 2 udfører, med god hjælp fra lokale. Tilgangen af nye ældre medlemmer på 
Sjælland er meget høj, så initiativet er kørt på sporet på den helt rigtige måde. Materialer er klar, så 
man kan udlevere et fremragende materiale til alle kursisterne ved opstarterne rundt omkring. En 
kæmpe-tak til de 2 herrer og deres hjælpere.

Danmarksturneringen fortsætter med at udvikle sig, og heldigvis har vi vore egne regler, således at 
vi kan omstille os meget hurtigt, når situationerne opstår. Til denne sæson har vi startet en Veteran-
Girls 60 række op, med 4 deltagere og i skrivende stund er der extra-anmeldt et nyt hold til næste 
sæson - dejligt. Også på herresiden er der startet en Veteran 75 års række op. 5 hold tilmeldte sig, 
men kun 2 hold gennemførte begge runder. Også her tror vi på en tilgang til næste sæson, så .... Der 
sker lidt flere ændringer til den kommende sæson, således at Veteran 40 og Veteran 50 består af 2 x 
12 hold , hvilket betyder en reduktion på 2 hold for Veteran 40 og en tilgang på 2 hold for Veteran 
50. I 60 års rækken udvidder vi med en 1. division for de lidt lavere raratingtal-spillere, så flere kan 
være med. Med ændringerne er vi oppe på at skulle bruge 36 borde til 1. og 3. runde og kører 
mellemrunden forskellige steder, så vi kommer landet rundt.

1. runde blev igen afviklet i Ribe, da vi havde en succes-oplevelse i sidste sæson, og Ribe er klar 
igen i 2019, så ... vi har fundet en god arrangør, som tilpasser sig veteranernes ønsker.



2. runde er geografisk fordelt med kampe såvel øst som vest, og det er modtaget med stor 
tilfredsstillelse. I denne runde spiller Herre 40, 50 og 60 og fra næste sæson også 70 års rækken.

3. runde endte igen på Amager, så man kan sige at vi lavede en gentagelse af sidste sæson. På 
Amager var det Københavns BTK som havde hovedansvaret, men med god hjælp fra Amager BTK 
og Brønshøj B. Hovedhallen med 20 borde og Amagers klublokaler med 12 borde rakte og gav en 
god afvikling af mesterskaberne, såvel hold som individuelt. I år var der væsentlig flere deltager 
ved de individuelle mesterskaber end de sidste 3 sæsoner, så meget positivt. 

Ved DM-festen blev årets veteran: Carsten Egeholt kåret med stort bifald. - Desværre har festerne 
udviklet sig således at tålmodigheden med medaljeoverrækkelserne samt hædersbevisningerne 
bliver kraftigt forstyrret, så vi må overveje en løsning.

Internationalt: VM 2016 blev en fantastisk succes med 4.600 spillere fra hele verden på 169 borde. 
Der var 96 danske spillere med i turneringen, hvilket er rekord og generelt gjorde alle en god figur. 
Specielt i rækkerne 70 og 60 for herrer var hovedparten i hovedturneringen, og det kom der også 
nogle medalje ud af: Niels Ramberg blev verdensmester i HS70 (den 3. dansker nogensinde ved et 
VM i single), mens Claus Pedersen blev det i HD65 med Yao Changyuan fra Belgien. Lars Hauth 
fik en flot sølvmedalje, men tabte til en spansk/kineser, som en måned senere deltog ved OL 
mellem verdens 32 bedste spillere. Susanne Pedersen fik bronze i DS60, ligesom der var en del 
danske i 1/4-finalerne (lige uden for medaljerne): Annie Veje Ramberg DS60, Susanne Pedersen og
Annie Veje Ramberg i DD60, Peter Bruhn i HS50 (tabte også til spanieren)  og endelig Carsten 
Egeholt med Luxembourg-spilleren Traian Ciociu. Erling Nielsen skal også nævnes, da han 
brækkede håndleddet i 1/8-dels finalen i double sammen med Niels Ramberg. Meget tydede på at 
de 2 kunne have vundet rækken, ligesom Erling var så godt spillende at han måske kunne have fået 
en single medalje også.   

VU arbejder på at finde afløsere til udvalget og det første tilsagn er netop kommet; vi håber at finde 
endnu een inden årsmødet og at kunne supplere os i løbet af næste sæson, således at udvalget 
kommer til at bestå af 3-4 personer + Ole Hückelkamp med Bat 60+ fremover. 

Sommerens internationale turnering er EM, der afvikles i Helsingborg, Sverige i dagene 26. juni til 
1. juli. Kik forbi, hvis i får en ledig stund. Der er mange gode kampe, og igen er der rigtigt mange 
danske spillere med.

Slutteligt skal der lyde en stor tak til Ole Hückelkamp for hans ihærdige indsats for Bat 60+, og for 
at vi holder sammen om veteranbordtennis, med positive tiltag for vor sport. Tak til DBTU, DGI og
PPV for godt samarbejde. 

Mvh  Jens-Erik Linde 


