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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 11/11

Godkjenning av protokoll nr 2 /11

Vedtak:

Roger Saue var uteglemt som tilstedeværende. Ut over dette ingen merknader.
Protokollen godkjent.

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 12/11

Tildeling av NBTF – arrangementer 2011-2012
Vi hadde mottatt søknader til alle NBTF-arrangementer med unntak av SNC 1.
Sektor Arrangement la frem en innstilling til tildeling.

Vedtak:

SNC 2:
Stavanger BTK
SNC 3:
Heddal BTK
Finale NC: Fornebu BTK
NM Veteran: Fjell/Heros
NM Senior: Fokus BTK
NM jr/ejr:
Volda & Ørsta BTK
NM Yngre: Stord BTK
Administrasjonen ser på muligheten for å endre dato på SNC 1 og finne en arrangør.
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Sak 13/11

Tilbud om deltakelse i seminar
Sparebankstiftelsen DnBNOR har tilbudt oss en plass i deres lederseminar. Dette er det
samme som Gard Hongslo fikk muligheten til å delta på i 2010-2011. Vi utlyste
tilbudet og mottok to søknader.

Vedtak:

Styret vedtok å innstille Kathrine Johnsen overfor Sparebankstiftelsen.

Sak 14/11

Racketkontroll
Vi har mottatt rapport fra kontroll som ble gjennomført under Eliteseriefinalen.
Resultatene her stiller oss overfor en realitet der styret må gjøre noen valg mht kontroll
og konsekvenser av kontroll. Alle gjennomførte tester viste for høye verdier.

Vedtak:

Styret kan ikke akseptere at spillere ikke forholder seg til de regler som gjelder og vil
følge opp sakskomplekset på juni - møtet.

Sak 15/11

Innkomne saker til Tinget
Styret behandlet innkomne saker til Tinget.
Forslagene har vært ute til høring og vi hadde mottatt ett svar, fra Hardanger BTK.
Vi hadde også mottatt innstilling til forslagene fra Lovkomiteen.

Vedtak:

Styret vedtok sin innstilling til forslagene. Forslagene vedrørende Eliteserien ble
behandlet samtidig og vil foreligge i et eget dokument og ikke fremmes på Tinget
(se vedlegg).

Sak 16/11

Kategori 1-klubber sesongen 2011-12.
Vi har mottatt rapporter fra alle Kategori 1-klubbene. Innen fristen 16. april hadde vi
mottatt søknader fra 13 klubber, alle nåværende og 2 nye. Sektor Bredde la frem sin
vurdering av prinsipper og kandidater. Vi har mottatt økt tildeling på Post 3 iht budsjett.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering. Styret ønsket å gi klarsignal til noen klubber,
og breddeutvalget vil gå en runde med øvrige aktuelle.
Antall klubber i ordningen settes til 10.

Sak 17/11

Søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene
Vi har mottatt en søknad om dispensasjon fra overgangsbestemmelsene fra nystartet
klubb, Notodden BTK.

Vedtak:

Styret vedtok å dispensasjon til å spille dette ene stevnet på Lørenskog, men klubben
må ellers forholde seg til de ordinære overgangsbestemmelser.
Det innebærer at, før de kan spille, så må det foreligge ordinære overganger fra
Heddal BTK til Notodden BTK, ved bruk av standard overgangsskjema, signert av ny
og gammel klub, samt spiller.
Hvis dette ordnes så kan de representere Notodden BTK på Lørenskog i juni samtidig
som karantenetiden løper fra det tidspunktet overgangssøknaden er godkjent.

Sak 18/11

Tildeling av utmerkelser
Iht NBTFs bestemmelser i kapittel 6 om utmerkelser vurderer styret innspill på
kandidater. I tillegg til de som står i dette kapittel skal vi tildele “Sesongens Ildsjel”

Vedtak:

Innspill på kandidater sendes presidenten som fremmer en liste til neste styremøte.
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Sak 19/11

Årsregnskap 2010 – revisjonsberetning
Vi har mottatt revisjonsberetningen fra Ernst & Young og beretning fra
Kontrollkomiteen.

Vedtak:

Styret tar beretningene til etteretning

Sak 20/11

Tilskudd fra NIF 2011
Vi har mottatt oversikt som viser en økning på kr 223 831,- på Post 2 og 3 fra 2010.
Iht vedtatt budsjett 2011 er tilskuddet +200 000,- på post 3 og – 46 169,- på Post 2.

Vedtak:

Styret tar tildelingene til etteretning

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: Ungdomslekene 2011,
Rapport fra Sektor Organisasjon: Unge ledere.

3.2

Ungdomslekene 2011 med NM Junior og Eldre junior
Gjennomgang av status og oppgaver

3.3

Unge ledere
Gjennomgang av status og oppgaver

3.4

Årsberetning 2009-2010
Administrasjonen la frem første utkast til Årsberetning. Administrasjonen arbeider
videre med denne frem til den skal legges ut på nett 4.mai.

3.5

NBTFs Tingdokument
Tingdokumentet med deltakere, innkomne saker, langtidsbudsjett, valgkomiteens
innstilling og tingprosedyrer ble fremlagt og gjennomgått.

3.6

Tildeling av midler til Skoleprosjekt 2010-2011.
Basert på søknad fra Gen.sek har vi mottatt tilsagn om kr 100 000,-. Sammen med
gjenstående midler hadde vi totalt kr 253 123- til dette prosjektet. Mål: Stimulere til økt
samarbeid skole - klubb for å øke kunnskap og aktivitet. Sektor Bredde prioriterte
bruken av disse midlene slik: Bordtennis til bedring av motorikk hos skolebarn –
kr 50 000,- til Kobra BTK. Tilskudd til klubber (10-12) for oppfølging av skoler med
utebord – kr 193 123,- (Opplæring, lærerkurs, skoleturneringer, rapportering).
Samarbeid med Telemark IK, kurs for lærere, turneringer – kr 16 500,Det er sendt ut tilbud til 12 klubber, som hver tilbys en støtte på kr 16 500,-.
10 klubber og Telemark Idrettskrets har takket ja til tilbudet. Rapport fra klubbene skal
foreligge 01.04.2011.
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3.7

Forbundstinget 2011
Tinget avholdes 21.-22. mai på Thon Hotels på Gardermoen
Fremdrift for forberedelsene til Tinget.
15.februar
Innbydelse sendes ut (minimum 3 mnd før). Ble sendt ut 10. februar.
08.mars
Styremøte i Oslo
20. mars
Frist innsending av tingforslag ( 2 mnd før)
20. mars
Frist for forslag til Konkurranse-/Representasjonsreglement
01. april
Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen
10. april
Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen).
15. april
Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag
26.april
Styremøte. Styret innstiller innkomne forslag
04. mai
Tingpapirer sendes ut (minimum 2 uker før)
20. mai
Styremøte
21. - 22. mai: Tinget avholdes

3.8

”Stena Line” seminar 2011
Stena Line har gjennomført byggearbeider på båten i vinter som har ført til at de ikke
lenger har møterom tilgjengelig ut over det store auditoriet. Vi bør vurdere på hvordan
vi vil videreføre dette lederseminaret. Fortsette med Stena Line, hoteller i Norge,
Toppidrettsenteret/Ullevål, EM i Gdansk, EM i Split? Dette må vi ta en avgjørelse på.
Vi har sjekket litt priser og muligheter. Behandles på neste møte.

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
NIF – Idrettstinget, ITTF Congress, ETTU Congress

4.2

Rapport fra Gen.sek
Informasjon om status i innbetaling av lån fra Eiker BTK og om e-mail mottatt fra
klubben 26.4.11. Styret er klare på at styrevedtaket fra sak 10/11 effektueres.

4.3

Informasjon fra Stavangergata Borettslag
Vedlagt følger nyhetsbrev fra styret i borettslaget. Viktige saker vedrørende utbedringer
og fremdrift. Informasjonen innebærer at salg av vår leilighet nok ikke er aktuelt før
tidligst desember 2011.

V
5.1

NESTE MØTER
Neste møter
20. mai Gardermoen

Oslo

27.03.11

Svenn-Erik Nordby (ref)
____________
Øivind Eriksen
President

______________
Kathrine Johnsen
Styremedlem

_____________
Ketil Nordgård
Styremedlem

________________
Knut Olav Nordseth
Visepresident

_____________
Ingvild Sorteberg
Styremedlem

_________ ___________
Rolf Olsen
Roger Saue
Styremedlem Styremedlem

_______________
Magnus Vikstrøm
Varamedlem
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Forslag til endringer i konkurransereglementet
Nasjonal lagserie
FORSLAG 1/8
Fra Fokus BTK/Eliteserieforeningen
Dette har klubbene blitt enige om for neste sesong
Vi deler her inn i 4 hovedkategorier:
Endringsforslag
Presiseringer
Ikke endrede punkter fordi foreningen ikke ble enige. Vi krever klart flertall for å vedta en
endring.
I praksis ble vi enige i at dette måtte ligge på en 6-2 vekting for å bli vedtatt.
Punkter vi har hatt oppe til diskusjon som vi har blitt enige i å ikke endre på.

A. Endringsforslag
Spillesystem
1’er og 2’er på laget settes opp fritt. 3’er settes opp etter rankingpoeng på Norgesrankingen. Dermed
oppnår man å ”fryse” 3’erens oppsett i lagkampen slik at 3’erne møter hverandre i en kamp.
Vi ønsker samme spillesystem som i NM: 1-2, 2-1, 3-3, 1-1, 2-2
Oppsett av eliteserien
”Seriehelg” eller ”spilledag” defineres som et sted mellom torsdag kveld til søndag kveld.
Alle lag skal spille ”samtidige” kamper, altså med bruk av definisjonen ovenfor. Dette vil gi
fleksibilitet for de enkelte klubber, samt i enkelte konfliktsituasjoner. Typisk sak dette kan løse er
konflikt med at noen av våre beste spillere deltar i Sverige samme ”helg”. Andre problemer dette kan
løse er ulike behov i klubbene som f.eks reiseveg og tilgang til hall.
Selv om ”seriehelg” nå er blitt mer fleksibelt så bør man forsøke å ikke ha denne ”seriehelgen”
samtidig med seriespill i andre divisjoner.

Spillere
Vi ønsker 2 ”vinduer” for innmelding av spillere som ikke er ”Norsk spiller”:
- 1.september
- En uke etter siste kamp i runde 7.
Ingen begrensning på antall slike spillere som meldes inn. Vi tror dette begrenser seg selv ved at det
kreves deltagelse i 5 seriekamper i grunnserien for å delta i sluttspill.
Annet
Farmerklubber skal ikke lenger behøve å være en fysisk klubb, dvs registrert i Brønnøysund osv.
Slipper da unødvendig styr med overganger, regnskap, rapportering osv.
Farmerklubber i eliteserien må allikevel ha eget navn og ikke hete Fokus 2 eller tilsvarende.
Dette ble vedtatt med stemmeavgiving 7-1.
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B. Presiseringer
Med ”Norsk” spiller menes en spiller som er berettiget å delta i NM. Alle andre spillere må meldes
inn som ikke norsk spiller (1.sept og uka etter 7. serierunde)
I kvalifikasjonskamper mellom 1.div og eliteserielag så benyttes eliteseriens spillesystem.
For å spille sluttspill må en spiller som ikke er definert som ”Norsk” spiller ha spilt minst 5 kamper
for sitt lag i grunnserien.
Vi ønsker ikke å bruke begrepet ”samlerunde” for flere sammenhengende eliteseriekamper i samme
hall for samme helg. Ingen kamper skal gå samtidig. Det skal heller ikke være noen annen aktivitet i
hallen samtidig, som f.eks spill i andre divisjoner. Hver kamp skal sees på som ”eget arrangement”.
NBTF vil foreslå noen slike kamper enkelte helger som går fortløpende og i samme hall. Klubbene er
nemlig enige i at det aksepteres at det arrangementsmessig ”satses” ekstra på noen av kampene og at
andre kamper ”bare gjennomføres” rent arrangementsmessig.
Eiker presiserte at det vi nå kommer frem til bør vi forsøke å holde på i mer enn 1 år. Vi kan ikke
fortsette å endre regler/forutsetninger fra år til år.

Lovkomiteens innstilling
Forslaget innebærer i realiteten en rekke forslag som må innarbeides i fall det blir vedtatt.
Lovkomiteen har tidligere kommentert at man må søke etter stabilitet i spillesystemene.
Seriesystemet og særlig eliteserien har lite å tjene på at det gjøres endringer år etter år.

Vedtak
1. Spillesystem for Eliteserien ble vedtatt slik: 1-2, 2-1, 3-3, 1-1, 2-2
2. ”Seriehelg” eller ”spilledag” defineres som et sted mellom torsdag kveld til søndag
kveld Innmelding av spillere som ikke har status som ”Norsk spiller” skal skje innen 1.
september eller en uke etter siste terminfestede kamp i runde 7.
3. Krav til antall kamper i grunnserien for å delta i sluttspillet og evt kvalifiseringskamper.:
Det kreves 5 spilte kamper for spillere som ikke har status som ”Norsk spiller”.
Det kreves 3 spilte kamper for norske spillere.
4. Ved kvalifiseringskamper for Eliteserien brukes Elitseriens spillesystem
Styret ønsker å se nærmere på muligheten til å åpne for to lag fra samme klubb i Eliteserien
(behandles på et senere tidspunkt og kan evt bli aktuelt fra sesongen 2012-2013)
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FORSLAG 2/8
Forslag fra Stord BTK
Forslag til endringar i eliteserien

1. Spelesystem om det 3-manns lag som i dag:
Det bør innførast eit system der ein spelar 6 kampar totalt, sånn at det kan bli uavgjort.
6 kampar på eit bord tat alt for lang tid, så ein bør starta med kampar på 2 bord og så gå over til eit
bord på resten

2. Opplegg for grunnserien:
Ein bør innføra enkel serie i grunnserien, det er det einaste fornuftige om me skal få til eit bra opplegg
rundt seriekampane, med publikum. Då har klubbane 3 eller 4 heimakampar i løpet av 15.september1.februar der ein skal laga ramme rundt heimakamp. Noko meir er ikkje realistisk å håpa på, me må
huska på at seriespel i bordtennis er ein liten del av heile stevne og konkurransetilbudet. Det er stort
sett dei samme personane i alle klubbar som gjer alt som skal gjerast i klubbane, så meir enn 3 eller 4
heimakampar orkar ikkje klubbane å arrangera skikkelig.
Alle kampar i eliteserien skal i utgongspunktet gå enten laurdag eller sundag, på klokkeslett sånn at at
klubbane stort sett kan reisa fram og tilbake samme dag. Me må unngå at spelarar må ta fri frå jobb
for å spela eliteserie. Klubbar kan søkja om å få spela heimakamp andre dagar dersom motstander
klubb er enig.
Det har vore prøvd fleire ting dei siste år for å få meir publikum, men med nokre få hederlige unntak,
har me ikkje lukkast. Når me i dag har kampar med svært få tilskodarar (3-15 stk.) blir det direkte
pinlig å invitera media og andre utanfor bordtennismiljøet til kampar.
Me må oppnå minimum 50 publikum på kampane før me kan invitera media og familiemedlemer, på
ein måte kan me sei at 50 er ”tabugrensa” Det kan me ikkje få til om me har fleire kampar på ei helg,
det viser seg at til og med egne medlemer, har problemer med å orka å sjå fleire kampar på ei helg.
Me må forventa at klubbane tar seg saman og gjer eit så bra arbeid at dei klarar minimum 50
tilskodarar når dei kun har 3 eller 4 gongar dei skal klara dette. Hvis ikkje er det ein fallitt erklæring,
og då kan me innsjå at me aldri klarer dette, då kan me like godt ha samlerundar og sei at det er
sluttspel me skal prøva å få til litt ekstra.

3.Sluttspel:
nr 1 og 2 i grunnserien har w.o. til semifinale, nr 3 og nr 4 trekkes mot nr 5 og nr 6 i kvartfinalar, ein
kamp. Semifinale nr 1 og nr 2 i grunnserien trekkes mot vinnarar av kvartfinalar. I finalen skal det
spelast best av 3 kampar. Om det står 1-1 i kampar, skal det lag som vinner mest i sin kamp, ha
heimakamp i 3. kamp. Om dette blir suksess, kan me vurdera å ha best av 3 kampar også i semifinalar.
Sluttspelkampar skal gå laurdag eller sundag, me må også her unngå at folk må ta fri frå jobb.
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Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.

Vedtak
Viser til forslag 2/8 der styret har gjort sine vedtak basert på Eliteserieforeningens innstilling.

FORSLAG 3/8
Forslag fra Stord BTK
Forslag til endringar i eliteserien
Nedrykk/Opprykk
Nr 1 i 1.divisjon rykker direkte opp til eliteserien. Nr 7 og 8 i grunnserien i eliteserien spelar kvallik
over ei helg mot nr 2 og 3 i 1.divisjon. Alle mot alle etter eit system der dei to laga i eliteserien møter
kvart sitt lag i 1.divisjon først. Neste kamp blir mellom tapar og vinnar av første kamp. Dette for å
kvalitetssikra at me får dei beste laga i eliteserien.

Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.

Vedtak
Eliteserieforeningen har ikke ønsket noen endringer her og styret støtter dette. Dagens system
opprettholdes.

FORSLAG 4/8
Forslag fra Stord BTK
Utanlandske spelarar
Her bør forbundet sjå på begrensingar av utanlandske spelarar, sånn som har vore i år er ikkje bra for
norsk bordtennis. Foreslår at ein ikkje kan nytta noken spelarar utanfor EØS/EU, utan at dei har fast
bustad i Norge. Utanlandsk spelar må ha spelt 3 kampar for å spela sluttspelet.
Om det mot formodning fortsatt skulle bli dobbel serie, så må utanlandsk spelar ha spelt 5 kampar for
å spela sluttspelet. Klubbane må innan 1. september melda inn utanlandske spelarar som ikkje bur i
Norge, og som ikkje har status som norsk spelar. Ein kan maks melda inn 3 spelarar. Etter 4 kampar
(halvspelt serie), kan ein melda inn 1 ny spelarar(innan ein gitt frist)
Punkt 5 skal også gjelda for alle andre divisjonar
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.

Vedtak
Styret støtter ikke forslaget
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FORSLAG 5/8
Forslag fra Stord BTK
Trøye
Alle spelarar skal stilla med samme type trøye og farge.
Begrunnelse:
Det er nok at me har lik trøye, har ingen betydning for evneutelle publikumer om spelarane spelar i
ulike shorts. Me har jo heller ingen regel på like sokkar og sko. Me må gjera det så enkelt som mulig.
Reknar med at dei ulike punkt vert ført inn der dei høyrer heima
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Samme forslag er å finne under Tilleggsbestemmelser.

Styrets innstilling
Styret foreslår ingen endringer

FORSLAG 6/8
Forslag fra Stord BTK
Forslag til endringar i eliteserien
Henvisning: Punkt 3.9 lagserien
Siste avsnitt: Hvis eit lag vil legge inn protest, kan dette også gjerast sjølv om ein har underskrive
lagkampskjema
Begrunnelse
Det kan ikkje vera sånn at ein ikkje kan protestera når ein kjem heim og ser at motstandar har gjort ein
feil.
Lovkomiteens innstilling
Regelen har mye for seg i det en må bli ferdig med kampen. Dette systemet har fungert i mange år
uten nevneverdige problemer. I fall man ønsker et etterfølgende protestsystem må det settes en
tidsfrist for protesten.

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 7/8
Fra Kjelsås BTK
3.3.3.2 Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon
Skifte til lag i hovedklubb eller farmerklubb i samme divisjon er ikke tillatt.
Det er en felles oppfatning at det ikke skal være lov å spille på flere lag i samme divisjon i løpet av en
sesong,men ordlyden i håndboken er ikke presis nok. Slik det står nå kan en spiller spille for flere lag i
samme divisjon ved å først skifte til lag i høyere eller lavere divisjon og så skifte tilbake til
opprinnelig divisjon, men til et annet lag.
Teksten kan f.eks endres til :
3.3.3.2 Deltakelse for flere lag i samme divisjon
Spiller kan ikke delta for mer enn et lag i samme divisjon i løpet av en sesong.
Lovkomiteens innstilling
I prinsippet bør det ikke være noe i veien for å spille for forskjellige lag i samme divisjon. Dette er
ikke uvanlig i andre idretter. Det vanlige er å regulere med overgangsvinduer.

Vedtak
Dette er gjeldende praksis i dag iht 3.3.3.2 side 80
Bør se nærmere på ordlyden slik at ”i samme sesong” presiseres

FORSLAG 8/8
Fra Kjelsås BTK
3.3.3.3 Skifte til lag i hovedklubb i lavere divisjoner
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke
skifte til lag i lavere divisjoner.
For eksempel kan en spiller spille 5 seriekamper eller mer i tredje divisjon så bytte til lag i første
divisjon og spille 1 kamp der, f.eks som reserve slik at klubben kan stille lag. Men da får ikke
spilleren lov til å skifte ned til tredje divisjon igjen.
Her kan man f.eks endre til:
- 3.3.3.3 Skifte til lag I hovedklubb I lavere divisjoner
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte
til lag i lavere divisjoner enn divisjon spilleren spilte fem eller flere seriekamper i.
Denne endringen vil gjøre det lettere for klubber å stille lag, men vil kanskje også favorisere større
klubber med mange spillere som da får mulighet til å sjonglere mer med spillere. Man kan eventuelt
også vurdere enn litt mindre endring slik:
- 3.3.3.3 Skifte til lag I hovedklubb I lavere divisjoner
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte
til lag i samme eller lavere divisjoner enn divisjon spilleren spilte fem eller flere seriekamper i.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.

Vedtak
Ikke vedtatt da styret mener dette er ivaretatt av dagens regler
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