
Hej veteraner 

Hermed en foreløbig oversigt over DT for veteraner 2019-20. Se endvidere link på BTDK’s 
hjemmeside: https://dbtu.dk/dt-veteran 

 

Old girls, DM-rækken, pulje 1: 
Amager 2 
Ballerup 1 
Helsingør 
OB 2 
Triton 1 
Old girls, DM-rækken, pulje 2 
Amager 1 
Ballerup 2 
OB 1 
Roskilde 
 

 

De 3 bedst placerede hold i hver pulje går i Medaljeslutspil (pulje – alle mod alle). Indbyrdes kampe i 
puljerne overføres. Medaljeslutspil afvikles i 3. runde. 

Nr. 4 og 5 i pulje 1 og nr. 4 i pulje 2 går i Nedspil (pulje – alle mod alle). Indbyrdes kampe i puljerne 
overføres ikke. Nedspil afvikles i 3. runde. Nr. sidst i Nedspil er direkte nedrykker til 1. division. Nr. 
næstsidst i Nedspil spiller kval. mod nr. 2 fra Opspil 1. division.  

 

Old girls, 1. division, pulje 1 
Fredensborg 
Hvidovre Bordtennis 
Københavns BTK 
Triton 2 
Old girls, 1.division, pulje 2 
Broager 
Sisu/MBK 
Skive 
Stenlille 

 

De 2 bedst placerede hold i hver pulje går i Opspil (pulje – alle mod alle). Indbyrdes kampe i puljerne 
overføres ikke. Nr. 1 i hver af puljerne tildeles +1 point. Opspil afvikles i 3. runde. Nr. 1 i Opspil er direkte 
oprykker til DM-rækken. Nr. 2 i Opspil spiller kval. mod nr. næstsidst i Nedspil DM-rækken. 

Nr. 3 og 4 i hver pulje går i Nedspil (pulje – alle mod alle). Indbyrdes kampe i puljerne overføres ikke. Nr. 3 i 
hver af puljerne tildeles +1 point. Nedspil afvikles i 3. runde. De to lavest placerede hold i Nedspil spiller 
kval. mod nytilmeldte hold (hvis nødvendigt). 

  



 

Veteran girls, 50, Pulje 1 
Holsted 
Hvidovre 
Vorup 
Trelleborg 

 

Der spilles alle mod alle to gange (1. og 3. runde). 

 

Veteran girls, 60, Pulje 1 
Esbjerg 
Frederiksværk 
Herlev 
Gundsølille 
Roskilde 

 

Der spilles alle mod alle (1. og 3. runde). 

 

Veteran 40, DM-rækken, pulje 1  Veteran 40, 1. division, pulje 1 
Ballerup 1  Næstved B. 1 
Hørning 1  Skensved 
Jægerspris  Nr. 1 i kval. vest 
Kildeskoven  Nr. 2 i kval. vest 
Veteran 40, DM-rækken, pulje 2  Veteran 40, 1. division, pulje 2 
Amager  BTK 73 
Dragør  Hillerød GI 2 
Sisu/MBK  Nr. 1 i kval. øst 
Vejle  Vinder nr. 3 kval. øst / kval. vest 
Veteran 40, DM-rækken, pulje 3  Veteran 40, 1. division, pulje 3 
Hillerød GI 1   Frederiksberg BM 
Hvidovre Bordtennis 1  Esbjerg 
Tateni  Helsingør 
Triton  Nr. 2 i kval. øst 

 

De 2 bedst placerede hold i hver pulje går i DM-Medaljeslutspil / 1. division Opspil (pulje – alle mod alle). 
Disse rækker afvikles i 2. og 3. runde. Indbyrdes kampe i puljerne overføres. Nr. 1 i 1. division Opspil er 
direkte oprykker til DM-rækken. Nr. 2 og 3 i 1. division Opspil spiller kval. mod nr. næstsidst og tredjesidst i 
Nedspil DM-rækken. 

Nr. 3 og 4 i hver pulje (både DM-række og 1. division) går i Nedspil (pulje – alle mod alle). Disse rækker 
afvikles i 2. og 3. runde. Indbyrdes kampe i puljerne overføres.  

Nr. sidst i Nedspil DM-række er direkte nedrykker til 1. division. Nr. næstsidst og tredjesidst i Nedspil DM-
række spiller kval. mod nr. 2 og 3 fra Opspil 1. division.  

De 3 lavest placerede hold i Nedspil 1. division spiller kval. mod nytilmeldte hold til den kommende sæson. 

6 hold (Ballerup 2, Hvidovre Bordtennis 2, Hørning 2, Næstved B. 2, Rønde og TST) spiller kval. om 5 
pladser. En vest- og en øst-pulje med 3 hold i hver afvikles lørdag den 31. august (Rønde og Ballerup). Play-
off mellem de to lavest placerede i hver pulje spilles i løbet af september. 



 

Veteran 50, DM-rækken, pulje 1  Veteran 50, 1. division, pulje 1 
Nyråd   Brønshøj  
Triton 1  Hvidovre 
Tølløse  Nr. 1 pulje 1 kval. 
Virum  Nr. 1 i opsamlingskval. 
Veteran 50, DM-rækken, pulje 2  Veteran 50, 1. division, pulje 2 
Amager  Herlev 2 
Herlev 1  Københavns BTK 2 
Københavns BTK 1  Nykøbing Mors 
Sisu/MBK  Nr. 2 i opsamlingskval. 
Veteran 50, DM-rækken, pulje 3  Veteran 50, 1. division, pulje 3 
B75  Esrum 
Hillerød GI  Trelleborg 
Jægerspris  Triton 2 
Viby  Nr. 1 pulje 2 kval. 

 

 

De 2 bedst placerede hold i hver pulje går i DM-Medaljeslutspil / 1. division Opspil (pulje – alle mod alle). 
Disse rækker afvikles i 2. og 3. runde. Indbyrdes kampe i puljerne overføres. Nr. 1 i 1. division Opspil er 
direkte oprykker til DM-rækken. Nr. 2 og 3 i 1. division Opspil spiller kval. mod nr. næstsidst og tredjesidst i 
Nedspil DM-rækken. 

Nr. 3 og 4 i hver pulje (både DM-række og 1. division) går i Nedspil (pulje – alle mod alle). Disse rækker 
afvikles i 2. og 3. runde. Indbyrdes kampe i puljerne overføres.  

Nr. sidst i Nedspil DM-række er direkte nedrykker til 1. division. Nr. næstsidst og tredjesidst i Nedspil DM-
række spiller kval. mod nr. 2 og 3 fra Opspil 1. division.  

De 3 lavest placerede hold i Nedspil 1. division spiller kval. mod nytilmeldte hold til den kommende sæson. 

6 hold (Allerød, Furesø 1, Furesø 2, RSU Ringkøbing, Roskilde og TIK Taastrup) spiller kval. om 4 pladser i 
Allerød. Kampene bliver afviklet i to puljer med 3 hold i hver, der spiller alle mod alle lørdag den 31. august. 

Nr. 1 i hver pulje er direkte kvalificeret. 

Nr. 2 og 3 i hver pulje går videre til opsamlingskval. i en 4-holdspulje, hvor der spilles alle mod alle. Det 
indbyrdes resultat fra den første pulje tages med over. Dvs. disse 4 hold spiller hver 2 kampe søndag den 1. 
september og nr. 1 og 2 i denne opsamlingskval. er ligeledes kvalificeret. 

 

  



Veteran 60, DM-rækken, pulje 1 
Faaborg 
Frederiksværk 
Herlev 2 
Københavns BTK 
Virum 
Veteran 60, DM-rækken, pulje 2 
Amager 
Ballerup 
Brønshøj 
Herlev 1 
B75 

 

 

Her prøver vi noget helt nyt med to fem-mandspuljer! De 2 bedst placerede hold i hver pulje går i 
Medaljeslutspil (pulje – alle mod alle). Nr. 3 - 5 i hver pulje går i Nedspil (pulje – alle mod alle). Indbyrdes 
kampe i puljerne overføres. 

I 1. runde spiller fire hold i hver pulje 3 kampe, mens de to 1. seedede (Virum og Amager) spiller 2 kampe. 

I 2. runde spiller Virum og Amager de resterende 2 kampe og de øvrige hold deres sidste kamp. De fire 
hold, der kvalificerer sig til Medaljeslutspillet, spiller ikke flere kampe i 2. runde. De øvrige 6 hold, der går i 
Nedspil, spiller i 2. runde den første kamp i Nedspillet. 

I 3. runde spiller alle hold de resterende to kampe. Holdene i Medaljeslutspillet mod nr. 1 og 2 fra den 
anden pulje og holdene i Nedspillet mod de to resterende hold fra den anden pulje, som de ikke har mødt 
endnu. 

Håber, at I er med på systemet! 

 

I veteran 70/75 er vi ikke helt færdige med at tilrettelægge turneringen, men nedenfor er vist de hold, der 
er tilmeldt på nuværende tidspunkt. 

 
Veteran 70 / 75 tilmeldte hold 
Brønshøj 
CIF 
Herlev 
Jægerspris 
Posten, Kbh (evt. veteran 75) 
Silkeborg BTK (veteran 75) 
Sisu/MBK 
Skensved 
Slagelse (en spiller) 
Virum 
ÅBV 86 
ÅBV 86 (en spiller veteran 75) 

 

 

Vi skal lige have en snak med nogle hold og spillere, inden vi kan fastlægge turneringen for veteran 70 og 75 
endeligt. 



 

Første runde foregår for alle rækker lørdag / søndag d. 9. - 10. november 2019 i 
Hirtshals. 
 

 
Anden runde, der involverer veteran 40, 50, 60 og 70 foregår lørdag den 25. januar 2020. 
 
Veteran 60 – DM-rækken (Medaljeslutspil og nedspil) foregår hos Amager 
 
Øvrige spillesteder er endnu ikke fastlagt, men der er allerede et antal klubber (Hillerød, 
Jægerspris, Sisu/MBK og Vejle), der har tilbudt sig som arrangører. 
 
Endelig placering af spillesteder foretages efter første runde, når vi ved, hvordan de 
respektive klubber placerer sig. 
 
Hvis der er andre, der vil tilbyde sig som arrangør af en række i anden runde, hører vi 
meget gerne herom. 
 
 
Tredje runde foregår for alle rækker lørdag d. 28. marts 2020 i Hillerød. 
 
 
På gensyn til en ny spændende sæson 

 

Mai Jensen og Jesper Edelbo, BTDK’s veterangruppe 


