
Referat fra WTBF’s informationsmøde  

Tidspunkt: Søndag d. 24.09.2017 kl. 13.30  Sted: 3F Fagforening, Nyborg 

Deltagere: Singam (Formand for WTBF), Bala, Ramesh (Norge), Sathi, Kennedy, Paramsothy, Nesan, 
Selvakumaran, Vathanan, Srimurugan, Uthayan, Vanaja, Mano, Rajagopal, Seelan, Bavan og 
Thanusha.  

Afbud: Muralee, Kiruba og Ithayam. 

Referent: Thanusha 

1. Kort præsentation af de fremmødte v. Bavan.   
2. Oplæg v. Singam: Beretter om succesfuld turnering i Canada. Positive og negative elementer 

ved turneringen fremhæves kort. Hovedbestyrelsen ønsker, at der til den kommende 

turnering i DK skal rettes op på de fejl/mangler, der var ved afviklingen af turneringen i 

Canada.  

3. Ramesh fra Norge vil hjælpe os med at arrangere afholdelsen af turneringen i DK.  

4. Oplæg v. Bala: Der forventes 400 deltagere til turneringen. 50 spillere/officers forventes at 

ankomme onsdag d.28.03.18. Indkvartering, forplejning og transport skal kunne tilbydes fra 

onsdag. 

Følgende punkter gennemgås kort: 

i. Fjerbolde: Der skal anvendes fjerbolde af mærket: YONEX AS 30. Kiruba har ansvaret for 

anskaffelsen af disse. Andre er velkomne til at undersøge priser. Singam og Bala vil også 

undersøge priserne på markedet. Der skal også undersøges, om nogen vil sponsorere 

fjerboldene.  

ii. Trofæ: WTBF har valgt at ændre på trofæets materiale og design. Aktuelt påtænkes at 

fremstille trofæ i træ.  WTBF modtager gerne forslag til materialevalg og design. Krav 

der skal opfyldes: Værtsnationens flag og WTBFs logo skal inkluderes i designet.  

iii. Hæfte: Der foreslås, at der bliver lavet en digital ’standard skabelon’ af designet således, 

at det fremover er nemmere at designe hæftet. Nesan påtager sig ansvaret for at 

koordinere artiklerne og designe hæftet. Det forventes af WTBF, at aktivitetslederen er 

opsøgende og dermed opsøger de informationer der kræves for at kunne designe og 

udarbejde bogen. Deadline for færdiggørelse af hæfte: 1. februar 2018. 

iv. Souvenir: I Canada blev der udleveret (gratis) souvenirs i form af krus med WBTF’s logo. 

Indkomne forslag til souvenir: kuglepenne (Seelan har modtaget reklame om tilbud på 

kuglepenne) og T-shirts (evt. fra Indien?). Grundet den manglende økonomiske frihed 

kan souveniren undlades – muligvis kan disse anskaffes via sponsorer. Karu-annai (?) har 

måske ønsket at sponsorere T-shirts. 

v. Committee Groups: Der skal oprettes Committee Groups (aktivitetsgrupper) i 

WhatsApp/Viber, hvor informationsudvekslingen skal ske.  



vi. Veste: Af hensyn til synlighed skal alle ’hjælpere’ bære veste under turneringen. Disse 

veste skal have WBTFs logo og ’STAFF’ påskrevet. 25-30 stykker 

Herudover berøres flg. emner: 

 Reglement: Der skal udarbejdes et regelsæt for turneringsafviklingen. For at undgå tidsspild 

på turneringsdagen foretrækkes, at der findes et system, hvori reglementet for turneringen 

kan forud-signeres. Regelsættet kan med fordel implementeres i forbindelse med online-

tilmeldingen til turneringen.  

 Korrespondancer: Mail-korrespondancer (til udenlandske gæster) skal foregå med Singam 

og Bala som CC (emailkopi).  

 Kontakt til udenlandske spiller: Al kommunikation til de udenlandske spillere tager Bavan 

sig af. 

 Gæster fra Sri Lanka: Udgifterne i forbindelse med indkvartering og forplejning (fre-lør-søn-

man) af gæsterne fra Sri Lanka forventes dækket af WBTF. 

 Flag: I hallen hvor åbningsceremonien skal foregå, skal der være et arrangement af flag, hvor 

alle lande er repræsenteret (ét flag pr. land). 18 lande forventes at være repræsenteret.  

Flagene kan være af papir, evt. A4-lamineret. Der foreslås et ’juletræ’ med flag som grene.  

 Sejrsskammel: Der forventes præsentabel sejrsskammel. Krav: WTBF logo og 

værtsnationens (danske) flag.  

 Banner: Der skal banner i baggrunden med WTBF logo – skal fx anvendes som baggrund ved 

interviews. 

 Interviews: På selve turneringsdagene, skal der arrangeres en person (evt. Pragashini?) til at 

interview fx spillere, gæster etc. 

 Media: Vathanan har ansvaret for det media-relaterede arbejde. Promoveringen af 

turnering vil primært ske via Facebook.  Tidligere spillers navne og e-mailadresser ønskes for 

at kunne invitere dem til turneringen. Som led i promoveringen er det tiltænkt at gøre brug 

af ’short clips’ (á ca. 30 sek. varighed) af træningssessioner og korte beskeder etc. Herudover 

ønskes ’short clips’ med informationer om mad, indkvarteringsmuligheder etc. 

Der ønskes også promovering/reklame via Viber/WhatsApp.  

 Foto + video: Vathanan. Der er arrangeret 2 videomænd og i alt 4 fotografer – heraf tre 

fotografer fra DK og en ’officiel’ fotograf fra UK. Finale kampene skal dækkes af 2 

videomænd.  

 Software + kampplanlægning: Styres af Roman.  

 Chief guest(s): Der foreslås at Poul-Erik Høyer skal inviteres til åbningsceremonien. 

Alternativt: Viktor Axelsen (Bavan har kontakt) + Nyborgs borgmester (valg i november)?. 

Der foreslås, at der kommer en chief guest til åbningsceremonien og finalen. Arrangementet 

skal være af høj standard i det tidsrum fra chief guest ankommer til han går.  

 Varsling. For at undgå større arrangementer samtidigt med afholdelsen af WTBF’s turnering, 

skal andre, fx sportsklubber, informeres om WTBT.   



 STAFF: Der skal arrangeres hjælpere til afviklingen af turneringen. En liste med hjælpere 

(navn+tlf.nr) skal udfærdiges i god tid. Disse skal have veste, så de er synlige under 

turneringen.  

 Valuta-veksling: Der skal stilles en valuta-bod til rådighed, så spillere/gæster har mulighed 

for at veksle udenlandske valuta.  

 Udgifter: WTBF dækker udgifterne for fjerbolde og trofæerne.  

 Åbningsceremoni: Alle forberedelser til åbningsceremonien skal være klar dagen før. 

 Sponsorer: Vanaja og Mano. Der er ikke kun interesse i penge-sponsorater. Ønske om 

sponsorering af ting skal også imødekommes.  

 Gallamiddag: Gratis entré til spillerne. Ledsagere (familie) skal betale et symbolsk beløb.  

 Forplejnings-gruppe: WTBT forventer, at der etableres en ’forplejnings-gruppe”, som sørger 

for drikke og mad til foreningens medlemmer. Der er på mødet uenighed om, hvordan dette 

ønske skal imødekommes. Det drejer sig om 25-30 personer.  

 Indkvarteringsmuligheder: Thanusha. Der enes om, at der skal tilbydes 

indkvarteringsmulighed på Nyborg Strand Hotel, Kerteminde Vandrehjem og 

Danehofskolen. Foreløbig pris for skole: 20 Euro for 2-3 overnatninger, hvor de selv skal 

medbringe soveudstyr. Spillerne skal tilbydes pakkeløsninger. Der forventes en fortjeneste 

på ca. 5000 euro på indkvarteringen.  

NB: spillere/gæster, der ankommer om onsdagen.  

 Transport fra lufthavn: Det skal annonceres på WTBFs hjemmeside, hvilke transport 

muligheder der er fra de to lufthavne (Kastrup og Billund).  

 Diverse: For hver aktivitet (Catering, Accomodation, Sponsor, Media, Book etc.) skal der 

oprettes en WhatsApp gruppe, hvor Singam og Bala også skal tilføjes.  Der forventes at 

’aktivitetslederen’ er opsøgende og med jævne mellemrum gør status i denne gruppe. 

 Tilmelding: Der skal være et loft på max 350 spillere. Hvordan skal der filtreres mellem 

spillerne? Spillere fra DK skal prioriteres. Herefter skal det evt. være først-til-mølle-princip. 

OBS: Tilmeldingsfristen for spillerne er 1. marts 2018.  

 

Næste møde? 

 


