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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 20/12

Godkjenning av protokoll nr 2 /12

Vedtak:

Protokoll nr 2/12 godkjent uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 21/12

Årsregnskap 2011
Gen.sek la frem årsregnskap for 2011 og ”Styrets beretning”.
Dette er nå oversendt revisor og det er ikke mottatt kommentarer som påvirker
resultatet. Vi har mottatt beretning fra Kontrollkomiteen som ikke hadde noen
merknader.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok det fremlagte Årsregnskap som forbundets regnskap for 2011.

Sak 22/12

Budsjett 2012
I påvente av endelig tilskudd fra NIF har vi avventet å vedta budsjett 2012. Post 3 er
mottatt og viser samme tilskudd som i 2011, men med litt endring på øremerkingen. Vi
har mottatt en søknad om støtte til sommerleir fra Nordheimsund BTK. Vi vurderer
innkjøp av mer mobilt gulv som kan benyttes på Fornebu og i flere klubber. Det
fremlagte budsjett viser et underskudd på ca kr 300 000,-. På Tinget i 2011 ble det
vedtatt et langtidsbudsjett for 2012 med et underskudd på kr 85 000,-.

Vedtak:

Styret vedtok det fremlagte budsjett, med underskudd på kr 300 307,-. Styret vedtok å
sette i gang en prosess der målet er å bringe forbundets budsjett i balanse for 2013.
Administrasjonen besvarer søknad til sommerleir innefor budsjett.
Organisasjonskomiteen fikk ansvaret for prosessen.
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Serviceboks 1 Ullevål stadion
N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnB
5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
Besøksadresse: Sognsveien 73
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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Sak 23/12

Tildeling av NBTF – Arrangementer 2013
Vi har mottatt søknader til neste sesongs arrangementer. Arrangementsutvalget la frem
sin innstilling til vedtak. Det ble i forrige styremøte vedtatt at SNC Finalene legges til
Ungdomslekene på Lillehammer.

Vedtak:

Styret foretok følgende tildelinger:
NM for Veteran:
Heddal/Eiker. Sted for arrangement: Notodden
NM for yngre:
Oppegård IL - BTG
NM for junior og e. junior: B-72
NM senior:
Ingen søkere, utlyses på nytt
SNC nr 1:
Laksevåg BTK
SNC nr 2- yngre:
Modum BTK
SNC nr.2 - senior:
Stavanger BTK
SNC nr 3:
Molde BTK
SNC Finale:
NBTF, Lillehammer

Sak 24/12

Nye treneravtaler
Avtalen med Thorsten Hævdholm går ut 31.07.12.
Toppidrettsutvalget la frem nytt kontraktsforslag til behandling.

Vedtak:

Den fremforhandlede avtalen med forlengelse ble godkjent.

Sak 25/12

Utmerkelser
Det er lagt ut informasjon på hjemmesiden der vi henstiller klubber og regioner til å
komme med forslag på kandidater til de forskjellige grader av utmerkelser.
Kandidater til ”Sesongens Ildsjel”. Utmerkelser iht statutter hederstegn, krystallvase,
minneracket behandles og vedtas. Vi har ikke mottatt noen forslag på kandidater.

Vedtak:

Styret vedtok tildeling av Sesongens Ildsjel. Navn offentliggjøres senere.

Sak 26/12

Behandle innkomne forslag til Representasjons- og Konkurransereglementet
Innkomne forslag har vært ute til høring og ble vedlagt. Vi hadde kun fått ett svar på
høringen, fra Laksevåg BTK som ble fremlagt.

Vedtak:

Alle saker ble behandlet. Noen ble overført til neste styremøte. Alle forslag og vedtak
følger som vedlegg til denne protokoll. Vedtakene offentliggjøres senest 30.06.12.

Sak 27/12

Tildeling av Post 3 midler – Kategori 1 – klubber.
Vi hadde mottatt søknader fra 9 klubber samt en søker til Kategori 2.
Breddeutvalget hadde behandlet innkomne søknader og la frem sin innstilling.

Vedtak:

Følgende klubber gis status som Kategori 1 – klubber sesongen 2012- 2013:
Fokus BTK,B-72, Kobra BTK, Heros/Fjell, Oppegård IL-BTG og Eiker BTK.
Breddeutvalget arbeider videre med en modell for Kategori 2.
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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: Oppfølging av Twitter

3.2

Endringer i NBTFs Lov
Det er behov for en revidering av NBTFs Lov opp mot NIFs Lov. Lovkomiteen
begynner arbeidet med dette slik at forslag til Tinget forberedes i god tid.
Her er en sak må legges inn i loven:
HM Kongens pokal
SF skal ha egne regler/statutter for tildeling av HM Kongens Pokal. NBTF søker hvert
år om to stk pokaler, en til kvinner og en til menn. Den skal ikke utdeles dersom det er
færre enn 15 deltagere i individuell idrett eller 8 lag i lagidretter med i konkurransen.
Det er en utfordring for oss at vi ikke kan dele ut til funksjonshemmede utøvere grunnet
for få deltakere. Vi har tatt dette opp med NIF og håper det skal bli en endring her.

3.3

Tilleggsbestemmelser
Det er styrets mandat å behandle og vedta eventuelle endringer i
Tilleggsbestemmelsene. Dette må vedtas innen 1.juli og skal vedtas på neste møte. Vi
har mottatt noen forslag fra klubber og komiteer. Arrangementsutvalget lager en
innstilling på disse og eventuelle andre forslag til justeringer. Frist 10. mai.

3.4

Faste satser og Sanksjoner
Det er styrets mandat å behandle og vedta eventuelle endringer i disse. Dette må vedtas
innen 1.juli og skal vedtas på neste møte, Arrangementsutvalget en innstilling på dette
og kommer med forslag til justeringer. Frist 10. mai.

3.5

EM-kvalik i Norge 27.-28.10.2012.
Vi har nå mottatt en bekreftelse på at vi er tildelt arrangementet for både kvinner og
menn. Totalt er det 5 herre- og 5 damelag.
Vi bør snarest mulig etablere en arrangementskomite.
Oppgaver:
Kvalitetssikre avtale med ETTU og eget budsjett
Sende invitasjon til deltakerland
Må redusere annen aktivitet mht tilgjengelige rom på Toppidrettssenteret.
Hallen må kvalitetssikres mht størrelse
Tidsskjema
Avklare spisetider og sted med Toppidrettsenteret
Inngå avtale med klubb om bistand ved gjennomføring
Avtale/samarbeid med skolen mht elever som tilskuere med opplegg for hver nasjon?
Bør sjekke muligheten for anskaffelse av rødt gulv til hovedhallen.
Invitere dommere
Gjennomføre arrangementet
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IV

INFORMASJONSAKER

4.1

Rapport fra president
ITTF-kongress, og veien videre (ny kongress 2013)
ETTU-kongress, og veien videre (ny kongress oktober 2012)
NETU-kongress mai 2012
Paralympics 2016 (flere idretter, muligens færre medaljeøvelser per idrett)

4.2

Rapport fra Gen.sek
Sportslotteriet – liten oppslutning. Følges opp av administrasjonen.
Låneavtale Eiker BTK. Inkassovarsel sendt. Forfall 15.04.12. Mottok brev av 16.04,
der de ber om å få tilsendt dokumentasjon i saken fordi deres ikke var komplett.
Innkalling til NIF Ledermøte og Ekstraordinært Ting 8.-9. juni.
Nytt kunnskapsbasert spill på mobil. Dette er sendt ut tidligere. Status og info.
Status, seminar Unge Ledere. Avlyst grunnet liten deltakelse.

4.3

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår stor aktivitet mht etablering av nye bordtennisklubber.
I 2011 ble det totalt 15 nye klubber.
Siden 01.01.12 er følgende klubber blitt tatt opp av NIF og NBTF.
1. Dalen IL – BTG
2. Tana IF
3. Nesseby IF
4. Strand-Ulv, IL - BTG

IV

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter:
Torsdag 07.06.2012, kl 15 30, Ullevål, Oslo.

Oslo 25.04.12
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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Forslag til endringer NBTFs konkurransereglement
Følgende forslag ble behandlet eller overført til neste styremøte, 7. juni.
Forslag 1
Minimum alder - fylte år i kalenderåret:
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
Konkurransereglementets (KRs) punkt 1.4.1.2 Veteran - nytt kulepunkt (legges til de øvrige 5
kulepunktene)
Eksisterende tekst
Ingen tekst
Forslag til ny tekst
Herrer/Damer veteran 65:

65

Begrunnelser for forslaget
Legges til fordi det ble vedtatt klasse «Mixed double 65» i NM for veteraner (KR 2.12.2.4) i 2011.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 2
SERIESPILL
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
KRs punkt 1.6.3, 4. kulepunkt
Eksisterende tekst
4. kulepunkt: «….. i dameserien det året han/hun fyller 13 år.»
Forslag til ny tekst
4. kulepunkt: «….. i dameserien det året hun fyller 13 år.»
Begrunnelse for forslaget
Tar ut «han» fordi Dameserien kun er åpen for damespillere.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 3
PLASSERING VED PULJESPILL
Navn på forslagsstiller
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NBTFs styre
Hjemmel
KRs punkt 1.15.1.2, 1.15.1.3,1.15.1.4 og 1.15.1.7
Eksisterende tekst
KRs punkt 1.15.1.2: «… å regne sammen poeng i innbyrdes kamper.»
KRs punkt 1.15.1.3: «… beregnes den innbyrdes settkvoten.»
KRs punkt 1.15.1.4: «… beregnes den innbyrdes ballkvoten.»
KRs punkt 1.15.1.7: «… kvoten …» og «… settkvoten …»

Forslag til ny tekst
KRs punkt 1.15.1.2: «… å summere antallet vunnede poeng i innbyrdes kamper. Antallet vunnede
poeng i innbyrdes kamper avgjør rekkefølgen.»
KRs punkt 1.15.1.3: «… beregnes den innbyrdes settkvotienten, d v s forholdstallet mellom spillernes
vunnede og tapte sett i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold til
spillernes innbyrdes settkvotient.»
KRs punkt 1.15.1.4: «… beregnes den innbyrdes ballkvotienten, d v s forholdstallet mellom spillernes
vunnede og tapte baller i innbyrdes kamper. Rekkefølgen mellom berørte spillere settes opp i henhold
til spillernes innbyrdes ballkvotient.»
KRs punkt 1.15.1.7: «…forholdstallet…» og «… settkvotienten …»
Beregning av kvotient:
For å beregne settkvotienten deler man antall vunnede sett på antall tapte sett. Ett høyere tall vil være
bedre enn et lavere. Eks: 5/4 = 1,25 vil være bedre enn 6/5 = 1,2. Samme fremgangsmåte gjelder for
ballkvotient.

Begrunnelser for forslagene
KRs punkt 1.15.1.2-4 og 1.15.1.7: Forslagene benytter mer presist språk og klargjør hvordan
rekkefølgen mellom spillerne beregnes (ingen realitetsendring i forslaget).
Vedtak: Vedtatt
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Forslag 4
Avgifter
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
KRs punkt 2.2.1.3 Approbasjonsavgift
Eksisterende tekst
2.2.1.3 Approbasjonsavgift
Eventuell approbasjonsavgift skal være betalt til NBTF senest en uke etter arrangementsdato
Forslag til ny tekst
Ny overskrift
Ny 1. setning

Approbasjonsavgift og andre avgifter
Eventuell approbasjonsavgift og/eller andre avgifter skal være
betalt til NBTF senest en uke etter utsendt faktura fra NBTF

Begrunnelser for forslaget
NBTFs styre vurderer å innføre en deltakeravgift på deltakelse i flere av NBTFs arrangementer fra og
med sesongen 2012/2013. For å hjemle dette i KR foreslås dette tillegget i punkt 2.2.1.3.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 5
NM for Herrer senior single og Damer senior single
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
KRs punkt 2.7.3.2 og 2.12.4.4
Eksisterende tekst
KR punkt 2.7.3.2, setning 1, 2 og 3 lyder slik:
Setning 1
I Herrer senior single og Damer senior single skal det styrkeseedes henholdsvis 8 og 4
spillere.
Setning 2

Disse skal trekkes inn i henholdsvis åttendedelsfinalene og kvartfinalene.

Setning 3

«…. eksklusive de 8 spillerne, henholdsvis 4 spillerne, som styrkeseedes direkte til
åttendedelsfinalene/kvartfinalene.»

KR punkt 2.12.4.4, setning 2 i 1. avsnitt lyder slik:
Setning 2
«… , mens det avsluttende cupspillet i Damer senior single spilles fra og med
kvartfinalene.»
KR punkt 2.12.4.4, 2. avsnitt, lyder slik:
2. avsnitt
De 8 høyest styrkeseedede spillerne i Herrer senior single og de 4 høyest styrkeseedede
spillerne i Damer senior single trekkes direkte inn i henholdsvis åttendedelsfinalene og
kvartfinalene, se punkt 2.7.3.2.
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KR, punkt 2.12.4.4, 3. avsnitt, lyder slik:
3. avsnitt
«… og det spilles helt til 8 spillere i Herrer senior single og 4 spillere i Damer senior
single gjenstår. Disse 8 spillerne i Herrer senior single og disse 4 spillerne i Damer
senior single er kvalifisert for det avsluttende cupspillet.»
Forslag ny tekst
KR punkt 2.7.3.2, setning 1,2 og 3 foreslås slik:
Setning 1
I Herrer senior single og Damer senior single skal det styrkeseedes 8 spillere.
Setning 2

Disse skal trekkes inn i åttendedelsfinalene.

Setning 3

«…. eksklusive de 8 spillerne som styrkeseedes direkte til åttendedelsfinalene.»

KR punkt 2.12.4.4, setning 2 i 1. avsnitt foreslås slik:
Setning 2
Det avsluttende cupspillet i Herrer senior single og Damer senior single spilles fra og
med åttendedelsfinalene.

KR punkt 2.12.4.4, 2. avsnitt, foreslås slik:
2. avsnitt
De 8 høyest styrkeseedede spillerne i Herrer senior single og de 8 høyest styrkeseedede
spillerne i Damer senior single trekkes direkte inn i åttendedelsfinalene, se punkt
2.7.3.2.
KR punkt 2.12.4.4, 3. avsnitt, foreslås slik:
3. avsnitt
«… og det spilles helt til 8 spillere i Herrer senior single og 8 spillere i Damer senior
single gjenstår. Disse 8 spillerne i Herrer senior single og disse 8 spillerne i Damer
senior single er kvalifisert for det avsluttende cupspillet.»
I tillegg vil NBTFs styre endre tilleggsbestemmelsene for NM slik at damenes senior single får det
samme regelverket (KR og tilleggsbestemmelsenes punkt 1.1.7) som herrenes senior single. Denne
endringen gjøres før ny sesong, se KRs punkt 1.1.6.
Begrunnelser for forslaget
Deltakelsen i Damer senior single i NM har økt så mye de siste årene at det er naturlig at damene
spiller etter det samme regelverket som herrene. Dette vil m a innebære at også 8 damespillere trekkes
direkte inn i åttendedelsfinalene. I NM 2012 opplevde vi at de 4 høyest rankede damespillerne startet
sin konkurranse i kvartfinalen, mens andre spillere spilte inntil 4 kamper før kvartfinalene.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 6
Flere lag fra samme klubb i NM – flytting på spillere mellom lagene
Forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
KR punkt 2.12.4.2.2. – siste avsnitt og 2.12.4.2.3. – siste avsnitt
Eksisterende tekst
KR punkt 2.12.4.2.2. – siste avsnitt
Et lag kan stille med maksimum 5 spillere, hvorav 3 skal være de som er oppgitt i påmeldingen.
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KR punkt 2.12.4.2.3. – siste avsnitt
Et lag kan stille med maksimum 4 spillere, hvorav 2 skal være de som er oppgitt i påmeldingen.
Ny tekst
Forslag til ny 2. setning i begge avsnittene, 2.12.4.2.2 og 2.12.4.2.3:
Ved forfall fra en eller flere spillere som er oppgitt i påmeldingen kan det søkes NBTF om at en annen
spiller fra klubbens lavere lag kan erstatte spiller med forfall. Overdommer behandler søknaden, og
overdommers beslutning er endelig.
Begrunnelser for forslaget
Dette forslaget vil ivareta tilfeller der klubber med minst to deltakende lag blir utsatt for
sykdomsforfall eller lignende, og sikre at laget får anledning til å stille med tilnærmet fullt lag.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 7
Forslagsstiller NBTFs styre
BARNEIDRETTSBESTEMMELSER
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
2.12.2.3
Eksisterende tekst:
Innlagte klasser er Gutter 13 single, Piker 13 single, Gutter 11 single og Piker 11 single. Gutar 11 år
double, Jenter 11 år double.
Forslag til ny tekst:
Innlagte klasser er Gutter 13 single og Piker 13 single.
Begrunnelse for forslaget:
Å spesifisere at 11-års klasser er en naturlig del av et NM-arrangement er ikke i tråd med
barneidrettsbestemmelsene. I den grad arrangør ønsker å arrangere andre klasser enn 13-års-klassene i
tilknytning til NM-arrangementet så må det være etter godkjennelse fra TD og Overdommer. Det er
viktig da at TD, Overdommer og arrangør er spesielt oppmerksomme på barndridrettsbestemmelsenes
regler for aldersgrenser og geografisk tilhørighet.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 8
Forslagsstiller NBTFs styre
LISENS
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Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
Konkurransereglementet, Kapittel 1, punkt 1.7.1
Eksisterende tekst
1.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Spillerlisens skal være løst av alle spillere som tilhører klasse Gutter/Piker 13, eller eldre, og som
deltar i approbasjonspliktige turneringer eller i lagserien, med unntak av DI.
Forslag til ny tekst
Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige turneringer eller
seriespill, med unntak av DI. Barn som tilhører klasse Gutter/Piker 11 år og yngre skal ikke løse
lisens.
Begrunnelse for forslaget
Forslaget klargjør tydeligere at det er spillere fra 11-års klassen og nedover som ikke er lisenspliktige.
Den tidligere ordlyden kan oppfattes uklar mht spillere som tilhører 12-årsklassen. Dette er blitt mer
aktuelt siden 12-års klassen oftere blir arrangert, selv om kun 13 og 15 er offisielle klasser.
Vedtak: Vedtatt

Forslag 9
Forslagsstiller NBTFs styre
RANKING
Navn på forslagsstiller
NBTFs styre
Hjemmel
Konkurransereglementet, Kapittel 1, punkt 1.5.2
Forslag
Stryke hele avsnittet som begynner med "Unntaket er ved opprykk til en ny aldersklasse og den
oppnådde poengsummen er lavere...."
Begrunnelse for forslaget
Rankingkomiteen går mer og mer over til å fastsette startpoengsummer manuelt etter å ha vurdert
resultater og forhørt seg med trenere/ledere, samt etter innspill som kommer til komiteen. NBTFs
medlemmer er flinke til å gi rankingkomiteen tilbakemelding, og justeringer gjøres kontinuerlig etter
drøftinger i komiteen. Å ha en regel som krever at spillere som går til en høyere aldersklasse
automatisk minimum skal settes til klassens startpoeng virker ikke hensiktsmessig. Dette er med
dagens system også en manuell og meget tidkrevende jobb.

Vedtak: Vedtatt

Forslag 10
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Forslagsstiller
Stavanger BTK, Region Vest.
Hjemmel
3.3.3.3 Skifte til lag i hovedklubb i lavere divisjoner.
Nåværende tekst:
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte til lag i
lavere divisjoner.
Spiller som har spilt mindre enn fem seriekamper for et lag i en hovedklubb eller for en farmerklubb
kan skifte til et lag i hovedklubb i en lavere divisjon. Forutsatt at laget i den lavere divisjonen har spilt
minst to seriekamper uten denne spilleren etter at denne spilleren spilte sin siste seriekamp i den
høyere divisjonen.
Forslag til ny tekst og endring av regel:
Spiller som har spilt fem seriekamper eller mer for ett lag eller en farmerklubb, kan ikke skifte til lag i
lavere divisjoner.
Spiller som har spilt mindre enn fem seriekamper for et lag i en hovedklubb eller for en farmerklubb
kan skifte til et lag i hovedklubb i en lavere divisjon. Forutsatt at spilleren har stått over 2
seriekamper i den divisjonen han har spilt i.
Begrunnelse:
Spiller en i en divisjon, så bør en stort sett holde seg til den divisjonen. Det viser seg at det er «for
lett» å spille i lavere divisjoner. Dette på grunn av at seriespillet ikke går samtidig over forskjellige
divisjoner.
Det skal være en karantene, ( straff ) og ikke en «bonus» når noen lag i en lavere divisjon har spilt 2
kamper uten at en spiller har blitt med, for så å kunne spille i en lavere divisjon og få sjansen til å
vinne flere kamper for sin klubb.
Vedtak: Utsatt til neste møte

FORSLAG 11
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Tilleggsbestemmelser, kapitel 5, 6.4.3.
Spilleområdet
For 1.divisjon ser vi at det at området skal være minimum 10x5x4m og fullstendig inngjerdet.
Vi finner ikke tilsvarende regel for 2. og 3.divisjon og foreslår at følgende gjelder for alle tre divisjon
som følger:
FORSLAG:
Spilleområdet i 1-2-3 divisjoner skal være inngjerdet og skal minst være 10x6x4 meter.
Begrunnelse:
Dette bør være en selvfølge i sporten vår og må med i regelverket.
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Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 12
Forslagstiller: Laksevåg BTK
I elitemanualen står det slik:
2.2.1. Spilleplassen
Spilleplassen skal minimum ha følgende mål – (bredde, lengde, høyde til tak:
6 x 12 x 3,5 m)
Her må det selvfølgelig være 4 meter også.
Begrunnelse:
Med inngjerding og minstemål på spilleområde hever det det sportslige i sporten vår. Og: det må stå
SKAL!!
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 13
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Kapittel 3 lagserien
3.1.1.4 2.divisjon
2.DIV. 2A og ”B økes fra 8 til 9 lag for sesongen 2012-2013.
3.11.2.2 Nedrykk
Lag nr.7-8-9 fra 2.div. avdelingene rykker ned. ( i dag er det 6-7-8)
Begrunnelse:
Med 8 lag i divisjonen og lag nr.6-7-8 ”ned” er dette et altfor trangt ”nåløye”.
Med 9 lag i 2.divisjon spiller en fire runder med fire kamper hver gang i stedet for 14 kamper delt på
fire helger som gir 4-4-3-3. En økning fra 8 til 9 lag kan altså uten problemer innføres.
Lag nr.6 i serien 2011-2012 tilbys plass nr.9 i serien 2012-2013.
Vedtak: Utsettes til neste møte

FORSLAG 14
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Tilleggsbestemmelser kapittel 1. NM
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2.1.11 AVVIKLING
I Stiga NC står det at tidsrommet er fra kl.1000-1800 lørdager og 0900-1700 på søndager.
Vi finner ikke tilsvarende for for eksempel Hoved NM og andre NM og foreslår følgende tidsrammer
og tillegg i 1.2.4:
NM klasser skal arrangeres innenfor følgende tidsramme:
Fredag 1100-2000
Lørdag 0900-1900
Søndag 0900-1700
Begrunnelse:
Vår klubb måtte til NM på Fornebu reise i fra Bergen fredag kl.0500.
Vi opplever at arrangøren av siste Hoved NM prioriterte innlagte klasser som igjen medførte ekstra
kostnader for de tilreisende og at mange måtte altså stå opp midt på natten for å rekke frem.
Forbundet må legge til rette for at klubber som veldig ofte reiser til Oslo og Østlandet slipper
unødvendige utgifter. Arr. av våre toppstevner kan ikke få bestemme dette på egen hånd.
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 15
Forslagstiller: Laksevåg BTK
1.5.2 Spilleområde
I senior og junior NM skal spilleområdet i alle kamper være 6 x 12 x 4.m
I NM for veteraner, NM for yngre skal spilleområde fra kvartfinalene spilles med minimum
spillområde 6 x 12 x 4.m
Begrunnelse:
Slike spilleområder kreves det når våre beste spillere skal spille NM. Det må med i regelverket, dette
kan ikke overlates til arr. klubb og bestemme.
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 16
Forslagstiller: Laksevåg BTK
1.6.4 Premier
Her må forbundet følge opp gjeldende regelverk. Det gis i dag veldig sjelden premier lik ¼
startavgiften i NM.
FORSLAG:
Innfør pengepremier i NM for senior pluss medaljen og kongepokal.
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Begrunnelse:
Spillerne bryr seg ikke om å få pokaler i NM senior. Arr. må pålegges å bruke penger i premier og vi
foreslår følgende summer:
Nr.1 i singel – kr.5000.Nr.2 i singel – kr.3000.Nr.3 i singel – kr.1000.Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
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FORSLAG 17
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Kapittel 2 SNC
2.1.11 avvikling
Bør skiftes ut med skal!
Alle NC klasser skal spilles innenfor bestemt tidsskjema.
Begrunnelse:
Her opplever vi gang på gang at regelverket brytes. Innlagte klasser kan spilles utenfor bestemt
tidsramme.
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 18
Forslagstiller: Laksevåg BTK
2.3.1 Dommere
Det SKAL være faste dommere fra kvartfinalene i alle offisielle SNC klasser. I finalene skal det være
en forbundsdommer som dommer. (kutt ut to dommere)
2.4.2 spilleområdet
Spilleområdet skal være 6 x 12 x 4.m i eliteklassene. Alle bord skal være inngjerdet.
Begrunnelse:
Klargjøring av gjeldende regelverk, bør må bort og skal må inn!
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
FORSLAG 19
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Premier 2.5.1
I Norgescupen skal forbundet fastsette pengepremiene i herrer elite og også der følge opp at premiene
tilsvarer regelverket på minimum 2/5 av startavgiften.
Begrunnelse:
Sier seg selv..
Men, de siste årene opplever vi at for eksempel i NC Stavanger så er det premier på kr.10000 til nr.1.
Kommer en til andre NC er det gjerne kr.2000 til nr.1.
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
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FORSLAG 20
Forslagstiller: Laksevåg BTK
2.6.2 Servering
Det SKAL serveres varm mat under hele turneringen.
Begrunnelse:
Sier seg selv.
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
FORSLAG 21
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Kapittel 3 Stiga Norges Cup finalen
3.1.5 Tidsskjema
Lørdag skal første klasse starte kl.1100 slik at alle kommer seg frem til turneringen samme dag.
3.4.2 Spilleområde
Ta vekk bør også her.. Spilleområdet SKAL være 6 x 12 x 4.m i eliteklassene.
3.5.2 Bankett..
Her står det SKAL!! Fjern det hele, det blir jo avlyst hver gang! 
Begrunnelse:
Sier seg selv..
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
FORSLAG 22
Forslagstiller: Laksevåg BTK
RM, 4.1 Arrangement
Nytt punkt – spilleområde
Spilleområde 5 x 10 x 4.m. Bordene skal minimum være inngjerdet to og to. Det skal være
telleapparater på alle bord.
Begrunnelse:
Det bør med i regelverket, vi må fra første stund i våre arr. sørge for gode forhold for våre spillere. I
disse stevnene kommer gjerne nye spillere i kamp for første gang. Da skal det være orden og system!
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte
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FORSLAG 23
Forslagstiller: Laksevåg BTK
Generelt:
Ordet bør går igjen så mange steder i regelverket at det ikke kan telles! Bør må fjernes og
erstattes med skal. Står det bør, fjern det helt!
Vedtak: Tilleggsbestemmelser, behandles på neste styremøte

FORSLAG 24
Forslagstiller: Fokus BTK
Hjemmel: 3.1.1.3- 3.1.1.5
Tillatt å stille med kun 3 spillere på laget i lavere divisjoner (gjelder 2. div., 3. div. og 4. div.)
I lavere divisjoner bør det være større fleksibilitet. Det laget som bare klarer å stille med 3 spiller har i
utgangspunktet blitt ”straffet” da de stiller med 0-3 før kampen har startet.
Vedtak: Falt
FORSLAG 25
Forslagstiller: Fokus BTK
Hjemmel: 3.1.1.4
Utvide 2. divisjon til 10 lag
Slik det er i dag rykker 3 av 8 lag ned i hver avdeling. Dette skaper for stort gjennomtrekk, og gjør at
lag som holder godt 2. divisjonsnivå rykker ned. Dette er uheldig.
Vedtak: Utsettes til neste møte

FORSLAG 26
Forslagstiller: Fokus BTK
Hjemmel: 3.12
Reisefordeling (se vedlegg fra Fokus BTK)
Vedtak: Falt. Videreføring av dagens praksis
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FORSLAG 27
Forslagstiller: NBTF (oversendt fra Eliteserieforeningen)
3.6 GJENOMFØRING AV DEN NASJONALE LAGSERIEN
3.6.2 Sluttspillet i Stiga - Ligaen
For å forlenge sesongen og for å få flere ”satsningskamper” gjøres det om på sluttspillet.
Lag nr. 1 og lag nr.2 grunnserien går direkte til semifinale. Lag nr. 3 og lag nr. 4 i grunnserien møter
lag nr. 5 og lag nr. 6 i kvartfinalen.
I kvartfinalen møter lag nr. 3 lag nr. 6 og lag nr. 4 møter lag nr. 5. Lag 3-4 har hjemmekamp.
I Semifinalene trekkes lag nr. 1 og lag nr. 2 i grunnserien mot vinnerne av kvartfinalene. Lag 1 og 2
har hjemmekamp. I finalen har lag nr. 1 i grunnserien hjemmekamp.
Forslaget må ses på i en helhet jmf notat sendt ut til eliteserieklubbene og de tilbakemeldinger
som ble gitt.
Vedtak: Vedtatt
FORSLAG 28
Forslagstillar: Hardanger BTK
3.6.1. Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon.
Eksisterande tekst: Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien), 1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel
serie hvor alle lag møtes to ganger, en på hvert av lagenes hjemmearena. Bestemmelsen om
hjemmearena kan fravikes til fordel for samlerunder.
Ny tekst: Grunnserien i Stiga-ligaen (Eliteserien) spilles som enkel serie hvor alle lag møtest en gang.
De fire beste lagene i Stiga-ligaen foregående sesong får fire hjemmekamper. De fire andre lagene får
tre hjemmekamper.
1., 2. og 3. divisjon spilles som dobbel serie hvor alle lag møtes to ganger, en på hvert av lagenes
hjemmearena. Bestemmelsen om hjemmearena kan fravikes til fordel for samlerunder.
Grunngjeving: Å gå over til enkel serie er truleg den einaste sjansen me har til å få
publikumsoppmøtet opp på eit nivå norsk bordtennis kan vera bekjent av.
Me må få slutt på at det er færre enn femti tilskodarar på eliteseriekampar i bordtennis. Me må koma
over tabugrensa på minimum femti tilskodarar, noko som vil gjera at ein kan invitera både media,
slekt, vener og andre på kamp utan å risikera at det vert pinleg.
Tilskodartalet i fotballens eliteserie hadde naturlegvis stupt dersom klubbane hadde spela fleire
heimekampar på same helg, for ikkje å snakka om på same dag! Korleis i all verda kan me tru at me
skal kunna mobilisera publikum når våre lag har fleire heimekampar på ei helg? Me kan jo ikkje
forventa at våre medlemer skal setja av ei heil helg eller ein heil dag til å sjå på eliteserie når dei
brukar så mykje tid på idretten vår elles også. Har me derimot berre ein heimekamp på ei helg kan me
mobilisera publikum på ein heilt annan måte. Då kan du faktisk også forventa at klubbens medlemer
stiller på kamp.
Me må difor gå over til kun ein heimekamp pr helg, slik som vel dei aller fleste andre idrettar har
forstått at ein må. Og då har me truleg ikkje tid og ressursar til dobbel serie.
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Me oppsummerer:
1. Me må få til minimum femti tilskodarar på samtlege kampar i eliteserien. Dette er svært viktig med,
blant anna med tanke på media, idrettens status og våre unge spelarar sitt inntrykk av idretten dei driv
med
2. Skal me få over femti tilskodarar på kampane kan me ikkje ha meir enn ein seriekamp pr helg
3. Skal me ha kun ein kamp pr helg må me truleg gå over til enkel serie, grunna all ann aktivitet me skal
ha tid til
Går me over til enkel serie og der alle lag får tre eller fire heimekampar pr sesong må me kunna
forventa at alle klubbane klarar å mobilisera minimum femti tilskodarar til kvar kamp.
Vedtak: Falt
FORSLAG 29
Forslagstillar: Hardanger BTK
Ny paragraf: 3.9.3.2.4 Singel. I de fire siste singelkampene kan det benyttes nye spillere.
Grunngjeving: Slik det er i dag kan ein nytta nye spelarar i dobbel. Problemet er at det er er svært få
som er interessert i å vera med på ein lagkamp dersom dei kun skal spela dobbel.. Dersom ein kan
setja inn nye spelarar også i dei siste singelkampane kan eit lag for eksempel bruka fem eller seks
spelarar i ein lagkamp og alle får spela minst to kampar. Med denne regelen vil ein kunna bruka for
eksempel fem eller seks spelarar til alle lagkampar. Dermed unngår ein også at lag får store problem
med å stilla med nok spelarar og kanskje må trekkja seg frå seriekamp grunna forfall like før kamp.
Lagleiar vil sleppa masse unødvendig stress med å få tak i ny spelar når nokon ikkje kan. I dag må
klubbar velja mellom to dårlege løysingar: Enten ha for eksempe seks spelarar på kvart lag og to av
desse blir misnøgde over ikkje å få spela kvar lagkamp, eller berre ha fire spelarar per lag og oppleva
mykje stress med å skaffa reserve ved forfall. Ved innføring av ny regel vil ein kunna ha for eksempel
seks spelarar med på kvart lag og alle vil kunna spela minst to kampar i kvar lagkamp.
Tilsvarande regel har blitt nytta i region vest for tremannslaga i 4. og 5. divisjon dei siste sesongane,
og det har vore ein stor suksess.
Vedtak: Falt
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