NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU

Oslo 20.01.2012
PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2012 – Charlottenberg 13.-14. januar 2012
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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 01/12

Godkjenning av protokoll nr 8 /11

Vedtak:

Protokoll nr 8/11 ble godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 02/12

Lån fra NBTF til Eiker BTK
Styret behandlet saken i styresak 44/11:
Forbundsstyret er pålagt av Tinget å følge opp den inngåtte låneavtale og påse at
denne blir innfridd av Eiker BTK. Forbundet har nå forsøkt å imøtekomme klubben på
flere måter uten at dette har ført til ønsket resultat. Forbundsstyret vedtok følgende
fremdrift i saken:
1. Administrasjonen sender et brev til kommunen der vi ber dem ta over det lånet som
Eiker BTK har iht inngått låneavtale med NBTF. Kommunen har tidligere takket
nei til dette, men vi vil likevel be dem ta denne saken opp på nytt.
2. Dersom kommunen fortsatt er negativ til dette vil forbundet sende saken til inkasso.
Administrasjonen sendte brev til kommunen 08.12.11 der vi henstilte kommunen om å
overta de låneforpliktelser som Eiker BTK har overfor NBTF. Vi ble lovet et svar innen
styremøtet på hvorvidt det blir en politisk behandling eller ikke. Svaret kom imidlertid
ikke, men ble utsatt en uke. Dersom det blir politisk behandling så vil vi ikke få svar før
medio februar.

Vedtak:

Styret avventer svaret fra kommunen. Dersom svaret fra kommunen er negativt
iverksettes tidligere vedtak..
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Serviceboks 1 Ullevål stadion
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NORWAY
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5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Ullevål stadion
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Sak 03/12

Tildeling av utstyrmidler
NBTF mottok tilsagn på kr 280 800,- fra NIF basert på søknader fra 21 klubber på til
sammen kr 330 390,-. Gen.sek la frem en innstilling til fordeling til klubbene.

Vedtak:

Styret vedtok administrasjonens innstilling til fordeling

Sak 04/12

Nye treneravtaler
Treneravtalen med Gundars Rusis gikk ut 31.12.11 og avtalen med Thorsten
Hævdholm går ut 31.07.12.

Vedtak:

Styret vedtok en videreføring av avtalene under forutsetning av at tilskuddet fra
Olympiatoppen blir iht budsjett. Toppidrettsutvalget gjennomfører forhandlinger med
trenerne og legger dette frem på neste styremøte.

Sak 05/12

Avtale med Kleven & Kristensen
Advokatfirmaet Kleven og Kristensen har utarbeidet en juridisk klubbpakke. Denne er
et tilbud til særforbund og våre klubber.
Rammeavtalen forplikter intet særforbund økonomisk
NBTF får registrert et antall brukere (avtales m/K&K) som får tilgang til Klubbpakka uten betaling
Motytelse fra særforbundet er markedsføring av Klubbpakka overfor egne klubber
Klubber får tilgang til Klubbpakka til rabattert pris kr 2490,- pr år (ordinært kr 2990,- pr år).

Vedtak:

Styret vedtok å signere avtalen med advokatfirmaet Kleven og Kristensen

Sak 06/12

Styrerepresentasjon
Styret skal være representert ved NM, SNCF og sluttspillet i Stigaligaen.

Vedtak:

Styret vedtok følgende representasjon:
NM senior:
Øivind Eriksen
NM Junior:
Øivind Eriksen/Ingvild Sorteberg
NM Yngre:
Ingvild Sorteberg
NM Veteraner:
Rolf Erik Paulsen
Stiga NC finale:
Gard Hongslo/Øivind Eriksen
STIGA-ligaen, finale: Øivind Eriksen
STIGA-ligaen, semi: Avgjøres senere av hensyn til sted

Sak 07/12

Samarbeidsavtale er inngått med TTEX
Det er inngått en 1-årig samarbeidsavtale med TTEX. Avtalen er avklart med STIGA.

Vedtak:

Avtalen godkjennes og tas til etteretning

Sak 08/12

Handlingsplan og budsjett 2012

Handlingsplan og budsjett ble inngående bearbeidet og diskutert (se 3.2)
Vedtak:

Styret vedtok et budsjett med et maksimalt underskudd på kr 250 000,-.
Styret vedtok å avslutte avtalen med regionsutvikler i Region Midt.

Sak 09/12

Salg av buss

NBTF eier en buss som har vært benyttet av NTG. Denne bør nå selges.
Vedtak:

NBTF selger bussen. Inntekten går til innkjøp av ny buss som skal eies og
driftes av NTG. NBTF får rett til å benytte bussen til sine aktiviteter.
NORGES BORDTENNISFORBUND
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra hver sektor der de tar for seg status og utviklingen (mål, delmål, prosess og
fremdrift) i de høyest prioriterte satsingsområder.
Rapport fra Sektor Toppidrett:
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Finans-/Marked-/Media:
Rapport fra Sektor Arrangement:
Rapport fra Sektor Organisasjon:

3.2

Handlingsplan og budsjett 2012
Styret hadde en ambisjon om å vedta handlingsplan og budsjett 2012 på styremøtet i
januar. Dette baserer seg på de signaler vi har pr dato mht tilskudd fra NIF.
Fremdrift handlingsplan og budsjett:
1. Overordnede mål – diskuteres og vedtas
2. “Idrettspolitiske dokument” (NIF)- er det målsettinger her som vi skal ta med?
3. Mål og plan fra hver sektor – OnePage plan
4. Økonomiske rammer – prinsipper vedtas mht budsjettbalanse
5. Rammer for hver sektor vedtas av styret
6. Tiltak for hver sektor prioriteres
Til utarbeidelse av planen bruker alle sektorer en felles planmal. OnePage plan for hver
sektor ble presentert og diskutert.
Innspill til handlingsplan (den respektive sektor har hatt dette i sine vurderinger)
- Toppidrettsgymnas i Fauske. Viser til vedlagte innspill i mail fra Saltdal BTK.
- Bladet “Norsk Bordtennis”. Her har vi nå gjort en prøve på et digital nummer i
desember. Prisen vil være kr 90 000,- for 4 nummer, 32 sider. I tillegg kommer det
vi ønsker å legge i et reisebudsjett (ca 30 000,-) Til sammenligning vil 4 nummer i
papirformat koste ca kr 240 000,-.
- Oppsigelse av samarbeidsavtaler:
o FRISK Forsikring har sagt opp sin avtale med oss/SFA fra 31.12.11
o Sporrong har sagt opp sin avtale med oss fra 31.12.11
o Hardanger Bestikk ønsker ikke å videreføre avtalen etter 31.12.11.
- Felles skandinavisk liga for Norge, Sverige og Danmark diskuteres
- Racketkontroll. Innkjøp av nødvendig utstyr. Iverksetting av rutiner (se nedenfor)
- Stevneavgift fra arranger til NBTF vurderes innført fra sesongen 2012-2013.
o NBTF har utgifter i forbindelse med:
 Forsikring av stevne-/arrangøransvar på vegne av klubbene
 Administrasjon av OnLine Ranking
 Approbasjon av stevner
Sverige har en tilsvarende avgift overfor sine klubber/arrangører
- EM-kvalik i Norge 27.-28.10.2012. Økonomisk i balanse ved bruk av Toppidr.sent.
-

-

Fordeler:
o Toppidrettsarrangement og kamper på hjemmebane
o Praksis både for arrangører og dommere med internasjonalt arrangement
o Landslagene slipper en reise utenlands
o Vi tar ansvar for ETTU-arrangement
Ulemper:
o Økonomisk risiko
o Må redusere annen aktivitet mht tilgjengelige rom på Toppidrettssenteret.
o Krever mye av våre egne tillitsvalgte samt administrasjon som kan gå på bekostning av
andre oppgaver

Styrets beslutning på disse områder fremkommer i det vedtatte budsjett og handlingsplan.
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3.3

Iverksetting av racketkontroll iht ITTF regler
I styremøte 14.juni vedtok vi følgende:
Styret vedtok å implementere ITTFs regler for racketkontroll i Norge. Det innebærer at
ITTFs regler oversettes og implementeres i vårt regelverk. Vi går til innkjøp av
nødvendig testutstyr, utdanner noen av våre dommere til kontrollører, informerer
trenere, spillere og ledere. Sesongen frem til 31.12.11 benyttes til nevnte tiltak slik at
sanksjonsreglementet kan tre i kraft i sin helhet fra 01.01.12.
Alle vedtakene skal offentliggjøres før 01.07.11.
Gen.sek søkte om midler fra NIF til produksjon av brosjyre. Svar: Negativt.
Styret må behandle og vedta følgende utfordringer:
Alle vedtak og retningslinjer er lagt inn i Håndboka, men som vi ser av Reites
kommentarer så mangler en del mht forankring og hjemmel for suspensjon etc.
Vurdere og evt. vedta budsjett som gir rom for innkjøp av nødvendig utstyr.
Vurdere og evt. vedta budsjett og prinsipp for honorering av kontrollører
Vi har nå mottatt innspill fra Karl Børre Reite og Dommerkomiteen som kommenterer
og foreslår:
Teksten som står i håndboka nå er en god informasjon til spillere, kontrollører og dommere, og
et godt utdrag fra T9 og direktivene. Den er imidlertid ikke forankret noe sted i vårt eget
regelverk. (unntatt at overdommer uansett kan ilegge sanksjoner ved regelbrudd).
Jeg tror det bør gjøres 4 ting:
1.
Oversette og ta inn 3.02.04 i bestemmelser for internasjonale konkurranser (hjemmelen for
racketkontrollsenter) (se en kjapp googleoversettelse nedenfor)
2.
Ta inn et punkt om racketkontroll i konkurransereglementet i 1.10 eller 1.11. Først og fremst for
å ha hjemmelen klar for suspensjon etter 4 diskvalifikasjoner, men også for å plassere
racketkontroll(senter) inn i en ramme. Det er også viktig å fortelle hvilke deler av ITTF’s
regelverk som gjelder, f.eks at norske brudd på racketkontroll ikke teller på ITTF’s liste. (Mulig
siste setning om sanksjoner egentlig hører hjemme i faste sanksjoner?)
NBTF oppretter et racketkontrollsenter for utvalgte arrangement.
Racketkontrollsenteret skal teste racketer i henhold til ITTF’s prosedyrer jf bestemmelser for
internasjonale konkurranser 3.02.04.02.01-3.02.04.02.04
Racketkontrollsenteret rapporterer til overdommer som foretar disiplinære forføyninger ved
regelbrudd. Skulle en spiller bli diskvalifisert for fjerde gang i en periode på fire år på grunn av
racketkontroll, vil styret kunne suspendere spilleren fra NBTF-arrangementer i 12 måneder.
3.
Oprette et nasjonalt diskvalifikasjonsregister, slik ITTF har gjort internasjonalt.
http://www.ittf.com/stories/pictures/players_RC_infractions_24_11.pdf
4.
Avgjøre på ett eller annet nivå hva som er konsekvensen ved visuell racketkontroll (der vi ikke
har racketkontrollsenter). Dette må vel ses på som en ”før kampen” kontroll, hvor eneste
sanksjon er bytte av racket? Eventuelt kan vi ha en rutine på gult kort?
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3.02.04 Racket kontroll
3.02.04.01 Det er ansvaret til hver spiller for å sikre at racket gulvbelegg er knyttet til sine racket blad
med lim som ikke inneholder skadelige flyktige løsemidler.
3.02.04.02 En racket kontroll senter skal etableres ved alle ITTF verdensmester tittel, olympiske og
paralympiske konkurranser så vel som på et utvalgt antall ITTF Pro Tour og Junior Circuit konkurranser
og kan bli etablert på Continental og regionale konkurranser.
3.02.04.02.01 The Racket Kontroll Senteret skal teste racketer, i henhold til policy og prosedyre fastsatt
av styret etter anbefaling fra Equipment Committee, for å sikre at racketer overholde alle ITTF
bestemmelser, inkludert men ikke begrenset til, racket dekker tykkelse , flathet og tilstedeværelse av
skadelige flyktige stoffer.
3.02.04.02.02 racketen kontrollmåling bør vanligvis utføres etter kampen tilfeldig, men fra kvartfinalene
på, bør racket kontroll testene utføres før alle kampene individuelle arrangementer og enkelte utvalgte
kamper i alle lag kampene .
3.02.04.02.03 Racketer som ikke passerer racketen kontroll test før kampen kan ikke brukes i nevnte
konkurranser, i tilfelle der racketer ikke passere en tilfeldig racket kontrollmåling etter kampen, vil de
uakseptable spilleren være ansvarlig overfor straffer.
3.02.04.02.04 Alle spillere har rett til å ha sine racketer testet frivillig uten noen straff før kampen.
3.02.04.03 Skulle en spiller bli diskvalifisert for fjerde gang i en periode på fire år på grunn av sviktende
en racket kontrollmåling, kan spilleren fullføre hendelsen, men senere Executive Committee vil
suspendere den fornærmende spilleren for 12 måneder.
3.02.04.03.01 Den ITTF skal informere suspendert spilleren skriftlig om slik suspensjon.
3.02.04.03.02 Den suspendert spilleren kan anke til Court of Arbitration for Sport innen 21 dager etter
mottak av brevet av suspensjon, bør en slik klage fremsettes, vil spillerens suspensjonen forbli i kraft.

Fra Don Alexander, som er enig i Karl Børres innspill, har vi i tillegg fått følgende
kommentarer:
Vi bør husker at vi har informert spillerne og klubbene at vi skal begynne med racket kontroll
iht reglementer 1 Januar 2012.
(Jeg er litt sjokkert at det koster så mye for Mini RAE lite).
Mini RAE lite utstyr skal bare måle VOC. Vi bør også tenker om gummi tjukkelser kontroll utstyr,
«flattness kontroll» utstyr, og til en mindre grad «glossiness» kontroll.
Samtidig må vi sett opp en rom for å ta kontroll i arrangement, organisere henting og retur av racketene
og resultat fra systemet. Vi bør ha folk som er kvalifisert for å kjøre racket kontroll.
Dette er ikke en jobb for overdommeren. Hun / Han skal ta beslutning, men ikke organisering.
Jeg mener vi må planlegger aktiviteten basert på
1
Tilgjengelighet av utstyr (ikke bare Mini RAE Lite)
2
Godkjent budsjett for innkjøp av utstyr.
3
Minst 2 stk. kvalifiserte racket kontrollere som bør være betalt for å være på
arrangement.
4
Tilgjengelighet av et rom i arrangement for å ta kontroll
5
Laget systemet for å utføre kontroll.
6
Et navngitt ansvarlig person i arrangements komité som organisere racket kontroll
Jeg anbefaler at vi tenker gjennom prosessen og tar en møte med Odd før vi starter med testing
Hvis vi ikke gjøre dette professionalt blir vi åpen til mye kritikk.
Jeg vil gjerne høre hva dere mener.
Fra Odd Gustavsen har vi fått følgende svar på hans muligheter til å delta/involvere seg.
I utgangspunktet kan dette passe, men der er vel to saker som må på plass:
Først må det være plass til frivillig prøving av spillernes racketer, og med tid til litt forklaring.
Det møtet jeg hadde med spillere i Notodden, var ikke noe mønster.
Dernest er det jo aktuelt å lære opp noen dommere. Det beste er da at dette skjer først slik at de
kan delta i testingen fir å få praktisk erfaring.
Aktuelle arrangementer:
1. 07 eller 08 januar 2012: Stiga Norges Cup 3 i Notodden
2. 03-04 mars 2012: NM senior i Oslo
3. 16-17 april 2012: Semifinale STIGA-LIGAEN
4. 23 april 2012: Finale STIGA-LIGAEN
Styrets beslutning: Vi går ikke til innkjøp av eget utstyr. Vi fortsetter kontroller iht tidligere praksis.

NORGES BORDTENNISFORBUND
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3.4

Utvikling gutte-/pikeserien
For sesongen 2011-2012 blir det gjenomført gutte-/pikeserie i fire regioner, men etter litt ulike modeller.
Målet er at disse fra neste sesong gjennomføres etter samme model, samtidig som vi også får med region
nord. Sektor Arrangement utabeider et forslag til en total seriestruktur fra Stiga - ligaen til laveste
divisjoner (4.-5.- 6.div). Da blir det viktig også å legge til rette for at de som går ut av gutter/piker 15 år
har et naturlig sted å fortsette med seriespill. I denne totale modellen, som er Tilleggsbestemmelsene for
lagserien, plasseres også ansvar til de enkelte organisasjonsledd (NBTF/region) i modellen.

3.5

Implementering av barneidrettsbestemmelser i ulike stevnetyper og klasser
Vi ser en positive utvikling mht rekruttering av barn til våre klubber og til ulike konkurranser og
turneringstyper. Det er viktig at vi nå ser gjennom våre ulike turneringstyper og klasser og legger inn i
Tilleggsbestemmelsene hva som gjelder mht premiering, avvikling av klasser, aldersbestemmelser mm.
Målet er at dette skal bidra til at våre arrangement gir et bedre tilbud til barn og at alle vet hva som
gjelder mht barneidrettsbesemmelsene.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
NBTF - utmerkelser
VM i Dortmund

4.2

Rapport fra Gen.sek
Web-TV. SFA har fra 1.1.12 opprettet en web-TV løsning for Sportsmagasinet.

4.3

Driftsregnskap pr 31.12.11
Dette ble presentert på møtet. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med årsregnskapet og
vi har noen utestående poster som avventes innbetalt før vi kan avslutte og sende til
revisjon.

4.4

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
Siden 01.01.11 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Gjerdrum IL-BTG, Region Øst
2. Geilo IL – BTG, Region Sør
3. Notodden BTK, Region Sør
4. Egersund BTK, Region Vest
5. Frea IL-BTG, Region Nord
6. Skodje IL-BTG, Region Midt
7. Nordlys IL-BTG, Region Nord
8. Hovseter BTK, Region Øst
9. Tingvoll BTK, Region Midt
10. Gulskogen BTK, Region Sør
11. Jondal IL – BTG, Region Vest
12. Oslo Handicapidrettslag, Region Øst
13. Stor Oslo Helsesportlag, Region Øst
Siden siste styremøte:
14. Sandvollan IL – BTG, Region Midt
15. BTK -90, Region Vest
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IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
Onsdag 29.02.2012, Oslo

Onsdag 18.04.2012 ,Oslo

Torsdag 07.06.2012, Oslo.

Oslo 15.01.2012
Svenn-Erik Nordby (ref)

_____________
Øivind Eriksen
President

______________
Gard Hongslo
Styremedlem

_____________
Grete Folkeson
Styremedlem

_________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_______________
Helene Nesheim
Varamedlem

______________
Rolf Erik Paulsen
Styremedlem

___________
Roger Saue
Styremedlem

_________________
Magnus Gundersen
Varamedlem
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