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

Oslo 30.06.2011

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5/2011 – Oslo, 14. JUNI 2011

Tilstede:
Fra adm:

Øivind Eriksen, Knut Olav Nordseth, Ingvild Sorteberg, Roger Saue, Gard Hongslo,
Rolf Erik Paulsen, Grete Folkeson og Magnus Gundersen.
Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Jan Berner

Før vi begynte den formelle behandlingen av sakene, i anledning nytt styre, tok vi for oss følgende:
-

Presentasjon av hvert enkelt styremedlem, de ansatte i NBTF samt av redaktøren i “Norsk Bordtennis”
(forberedes av hver enkelt)
Styremedlemmenes forventninger til den nye styreperioden (forberedes av hver enkelt)
Spilleregler for styret (økonomi, samarbeid med mer)
Sektorfordeling (tenk også gjennom etablering av utvalg og komiteer)
Praktiske rutiner (reiseregninger, tjenesteforsikring, etc.)

Sakliste
Sak 25/11
Sak 26/11
Sak 27/11

Godkjenning av protokoll nr 4 /11
Lån fra NBTF Eiker BTK
Representasjons- og Konkurransereglementet

Sak 28/11
Sak 29/11
Sak 30/11
Sak 31/11

NBTFs Tilleggsbestemmelser
NBTFs Satser og Sanksjoner
Utvikling av Dameserien
Nytt navn på den nasjonale lagserien

Sak 32/11

Spilletillatelse - bordtennis for døve

I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 25/11

Godkjenning av protokoll nr 4 /11

Vedtak:

Protokoll nr 4/11 ble godkjent uten merknader

Norges Bordtennisforbund
N-0840 OSLO
NORWAY

Tlf +47 21 02 97 80 Bank, DnBNOR 5134.06.05989
Fax +47 21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK
IBAN: NO 84 5134 06 05989
Internettadresse: http:// www.bordtennis.no
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II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 26/11

Lån fra NBTF til Eiker BTK
Denne saken er blitt behandlet av flere styrer og nå sist på Tinget i mai. Derfor naturlig
at det nyvalgte styret følger opp denne saken iht Tingets holdning.
Vi mottok et brev fra Eiker BTK datert 4.5.11, der de står ved sin tidligere uttalte
holdning, der de argumenterer for at de ikke skal tilbakebetale lånet til NBTF. De har
nå kommet opp med et forslag som innebærer at NBTF tilbys en eierandel i anlegget
som nå høyst sannsynlig vil eies av Eiker BTK etter overdragelse fra Eiker kommune.
Forut for dette brevet ble det gjennomført et møte på Lillehammer mellom Eiker BTK
v/Jan Sandberg og styret/administrasjonen i forbundet der forslaget ble presentert.
På siste styremøte før Tinget vedtok Styret å invitere leder av Eiker BTK, Jan
Sandberg, til Tinget og at det ble lagt opp til en informassjonsak overfor Tinget søndag
morgen. Deretter ønsket styret å ta opp saken til debatt under behandlingen av
langtidsbudsjettet. Styret valgte å gi Eiker BTK denne muligheten slik at Tinget fikk
muligheten til å bli informert og uttale seg i en sak som ble vedtatt av Tinget i 2003.
Styrets holdning var at partene skulle forholde seg til den inngåtte avtale, men styret
ville naturligvis følge de vedtak som ble gjort av Tinget. Tinget ble gjennomført som
beskrevet foran. Tinget er entydige i sin holdning til dette og mener at Eiker BTK skal
forholde seg til den inngåtte låneavtale mellom klubben og NBTF. Tingets oppfatning
var således at NBTFs styrer siden 2003 hadde fulgt opp vedtaket på Tinget i 2003.
Viser ellers til protokollen fra Tinget.

Vedtak:

NBTF inviterer Eiker BTK til et møte der det forventes at man kommer til enighet om
en nedbetalingsplan. Styret takker imidlertid nei til tilbudet fra Eiker BTK om en
eierandel i anlegget.

Sak 27/11

Representasjons- og Konkurransereglementet
Før Tinget mottok vi en del saker til behandling. Noen av dem ble lagt frem for Tinget
til høring. I tillegg til disse saken hadde styret et inngående orientering, fra Odd
Gustavsen, og debatt om implementerting av ITTFs rutiner, prosedyrer og sanksjoner
mht bestemmelser om racketkontroll.

Vedtak:

Viser til vedlegg der vedtak fremkommer i alle innkomne saker som ble behandlet.
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.

Sak 28/11

NBTFs Tilleggsbestemmelser
Her var innkommet flere forslag, blant annet nye tilleggsbestemmelser for en ny Gutte– og
pikeserie.

Vedtak:

Viser til vedlegg der vedtak fremkommer i saker som ble behandlet.
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Sak 29/11

NBTFs Satser og Sanksjoner

På Tinget ble det i forbindelse med debatten om Langtidsbudsjettet diskutert det
generelle avgiftsnivået som legges på klubbene. Holdningen var at det var rom for å
kunne øke noen av disse.
Vedtak:

Serieavgiften for sesongen 2011-2012 ble vedtatt å økes til:
Eliteserien kr 5 000,1. Divisjon kr 4 000,2.divisjon kr 3000,3. Divisjon kr 2000,Damesierien kr 2 500,Maksimale startkontingenter for NM og SNC justeres også opp (NY i vedlagte tabell)
samtidig som anbefalte grenser fjernes for “Øvrige” turneringer slik at arrangørene
her står fritt.

Sak 30/11

Utvikling av Dameserien
Ved fristen for påmelding var det 6 lag påmeldt til neste sesongs Dameserie.
Vi har mottatt noen innspill som går på at pengepremiene bør høynes for å øke interessen for
serien.

Vedtak:

Styret vedtok å høyne pengepremien i Dameseien slik:
1.plass: kr 12000,-, 2.plass: kr 8000,-, 3.plass kr 4000,-.

Sak 31/11

Nytt navn på den nasjonale lagserien

I forbindelse med inngåelse av ny langsiktig samarbeidsavtale med STIGA er det
inngått avtale om at STIGA skal inngå i navnet for vår Eliteserie.
Flere aktuelle navneforslag ble diskutert.
Vedtak:

Styret vedtok og etablere navnet “STIGA-LIGAEN” som det offisielle navnet på
Eliteserien.

Sak 32/11

Spilletillatelse - bordtennis for døve
Vi har mottatt en henvendelse fra Stord BTK vedrørende en ung gutt, 10 år, som er
døv. Spørsmålet er om han kan spille i funksjonshemmede klasser?

Vedtak:

Styret vedtok å gi en midlertidig tillatelse for denne gutten til å spille i klasser for
funksjonshemmede (stående).

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:
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3.2

”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 hvordan vi
vil videreføre dette lederseminaret. Fortsette med Stena Line, hoteller i Norge,
Toppidrettsenteret/Ullevål, EM i Gdansk, EM i Split? Vi har sjekket litt priser og
muligheter. Samtidig bør vi se på innhold og hvem seminaret skal være for og hva
målet er. Styret ønsker ikke å gå for kombinasjon med et EM. Aktuell dato er 2.-4.
september. Organisasjonsutvalget arbeider videre med et opplegg der deltakere skal
være styret, regionsledere og Kategori 1-klubb-ledere.

3.3

Diverse utviklingssaker på kort og lengre sikt
Det er enkelte ”hastesaker” som det er aktuelt å sette fokus på det neste halvåret.
 Hvordan øke medlemstallet fra 5000 til 10 000? – Konkret tiltaksplan
 FRISK Forsikring – Uten økt salg opphører avtalen 31.12.11!
 Salg av Nico Widerberg litografier
 Salg av arenareklame på Fornebu

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Det planlegges et politisk møte i København mellom Norge, Sverige og Danmark.

4.2

Rapport fra Gen.sek
Utvikling av Håndboka 2011-2012
Det er et ønske om at Håndboka skal kunne oppdateres og ikke være statisk gjennom
året. Vi vil se på muligheter for å dele opp boka i en statisk og dynamisk del.
Fremdrift fremgår av vedlegg.

4.3

Driftsregnskap pr 31.05.11
Dette ble fremlagt på møtet

4.4

Porsgrunn Handicapidrettslag 50 år
Porsgrunn Handicapidrettslag jubilerer med 50 år og avholder markering 18.juni.
Ghassan Chaer deltar som vår representant. Vi gratulerer.

4.5

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:
Gjerdrum IL-BTG: 14.04.2011
Geilo IL – BTG:
26.04.2011
Notodden BTK:
01.05.2011
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V
5.1

Oslo

NESTE MØTER
Neste møter
25.august i Oslo
15.06.11

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 nye satser for NM, SNC, SNC finalen og Regionscup
Pulje/plasseringsspill
NM lag
(sway./c
orb.)
NC

NM
Sen/Vet

140

Eldre Jr
Jr
Gutter/Piker

Cup

RC

NM lag
(sway./c
orb.)
NC

NM

180

130

160

100

130

140

110

130

100

120

130

160 400/300

RC

SNCF

120 utgår

80

110

300

350

90 utgår

90 utgår

70

100

250 utgår

100

130 400/300

90

120

80

100

80 utgår

75 utgår

70

90

200

250

80

110 400/300

80

100

70

90

70 utgår

65 utgår

60

80

200

250

Sen/vet double

140

180

130 utgår

120

140

Eldr Jr /jr double

120

150

100 utgår

90

130

gutter/Piker double

100

140

90 utgår

80

110

Lag Swaythling

400

400

Lag Corbillion

300

300

Det er kun lagt inn priser for offisielle NM og NC klasser. Arrangører priser uoffiselle og innlagte klasser.
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FREMDRIFT NBTFS HÅNDBOK 2011/12

Fremdrift – innhold og ansvar
1.juli –

Forberedende arbeider med:
Oppsett av seriespill, alle divisjoner
Gullmerkepoeng, ajourføring. Bengt
Status som ”norsk spiller”- oversikt. Bengt
Ajourføre adresselister (gi innspill til Ghassan på feil dere har sett)
Layout og justering av innhold fra 2010/11 – utgaven. Innspill til Svenn-Erik
Annonser. Er det noen som kan bidra her så er det fint. Innspill til Svenn-Erik

5. august

1. utkast sendes til:
Øivind, Ghassan, Bengt, Knut Olav, Ingvild, andre (?),
for korrektur og gjennomlesning
I denne versjonen skal vi ha lagt inn alle tilgjengelige oppdateringer mht
o Terminliste
o Seriespill
o Endringer i Representasjonsreglement (iht styrevedtak)
o Endringer i Konkurransereglement (iht styrevedtak)
o Faste sanksjoner (iht styrevedtak)
o Satser (iht styrevedtak)
o Landslagsgrupper
o Aldersbestemmelser
o mm

11. august

Innsending av rettelser til:
NBTFs Lov
Representasjonsreglement
Konkurransereglement
Faste sanksjoner
Satser
Adresseliste
Mandater
Øvrige områder

18. august

2. versjon sendes ut til korrektur

18. august

Frist for annonser

21. august

Siste frist for rettelser

24. august

Leveres til trykking

2. september

Distribusjon

Ansvarlig
xx

Ghassan
SEN, BP
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Innkomne forslag til endringer i Representasjons- og Konkurransereglementet.
Enkelte av disse sakene ble diskutert på Tinget, men uten en formell behandling.
Her følger styrets vedtak i sakene.
FORSLAG 1/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.2.3
Det er foretatt endringer i reglene for rullestolbrukere på AGM i Moskva.
Reglene bør gjennomgås opp mot dette.
Lovkomiteens innstilling
Regelverket må oppdateres i fht internasjonale endringer. Jfr kommentarer under forslag
20/20.
Vedtak
Styret vedtok at all tilgjengelig informasjon vedrørende NBTFs lov og våre reglementer
oversendes til Lovkomiteen for revisjon. Det tilligger Lovkomiteens mandat, som Tingvalgt
organ, å bidra til å holde regelverkene oppdatert.
Når det gjelder internasjonale bestemmelser så foreligger ITTFs Handbook for Match
Officials i 14. reviderte versjon pr. desember 2010, og det er naturlig at det foretas en
gjennomgang i lys av denne. Videre er det nå et behov for oppdatering av NBTFs Lov iht
NIF lov sist vedtatt på Idrettstinget 8. mai 2011. Det er også påkrevd med en total
gjennomgang av Representasjons- og Konkurransereglementet. Her er viktig å se til NIFs
bestemmelser om Barneidrett. Forslag til fremdrift:
ITTFs reglement, inklusiv regler om racketkontroll, skal foreligge 25. august slik at dette
kan implementeres i Håndboka. NBTFs Lov avstemmes mot NIFs lov. Endringer som kan
legges rett inn i NBTFs Lov gjøres innen 25.august. Endringer som krever vedtak på
NBTFs Ting forberedes som tingsaker til NBTFs Ting i 2013. Forslag til endringer i
Representasjons- og Konkurransereglementet forberedes inn mot styret i april 2012.

FORSLAG 2/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.4.1.1.1.1. jf 1.4.2.5
Rekrutt 15 skal være 1299
Lovkomiteens innstilling
En går ut i fra at forslagstiller mener at det er uoverensstemmelse mellom KR 1.4.1.1.1.1 og
1.4.2.2.5 i det 1.4.2.5 ikke finnes. Uansett blir 1299 og under 1300 det samme etter det
Lovkomiteen kan forstå.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt. 1199 rettes til 1299
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FORSLAG 3/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.4.2.4.2
Dersom spillere som skal seedes står likt på onlinerankingen, gjelder loddtrekning. Her bør det
vurderes hvorvidt det i stedet skal ses på hvem som var høyest på forrige publiserte onlineranking.
Dette er enkelt å se slik Onlinerankingen er organisert, og kanskje mer rettferdig enn loddtrekning.
Lovkomiteens innstilling
Forslaget gjelder klassetilhørighet og deltakelse dersom arrangøren har satt begrensninger
på antall deltaker i Eliteklassen. I dag benyttes loddtrekning i de tilfeller to står likt etter
onlinerankingen. Altså loddtrekning mht hvem som får delta. Lovkomiteen antar at dette
ikke er den problemstilling som dukker opp oftest. Hvorvidt man skal bruke loddtrekning
eller andre metoder er et policy-spørsmål.

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

FORSLAG 4/20
Forslag fra Stord BTK
1.6 seremoni/premiering
1.6.2.
Premiering må fordelast sånn at me ikkje samlar opp alt til sundag kveld. Då er folk på veg heim, og
orkar ikkje lange premieutdelingar. Klassar frå fredag må delast ut laurdag under offisiell opning.
Klassar frå laurdag må delast ut enten laurdag eller tidlig sundag.
Lovkomiteens innstilling
LK har ingen kommentar til forslaget. Policyspørsmål.
Vedtak
Henviser til vedtak i Tilleggsbestemmelsene
FORSLAG 5/20
Forslag fra Stord BTK
Forslag 1 punkt 1.7. Spillerlisens
1.7.1 Generelle bestemmelser
Ny setning: Ein kan delta i nybyrjarklasse utan å betala lisens.
Lovkomiteens innstilling
Avgrensingen i dag er gjort på alder og type arrangement. Det kan være vanskelig å
avgrense definisjonen av en nybegynner. Lovkomiteen har ellers ingen kommentar. Hvem
som skal omfattes av spillerlisens er et policy-spørsmål.
Vedtak
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Forslaget ble ikke vedtatt
FORSLAG 6/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.10 (og 1.11 og 1.12)
Det bør vurderes og diskuteres hvilke andre deler av ITTF kap 3 som skal tas inn i
konkurransereglementet. Pr i dag er det forvirring om det, bl.a vedrørende lysinnslipp, gulv osv, da
dette ikke er tatt inn i konkurransereglementet.
Lovkomiteens innstilling
Se kommentar under forslag 20/20. Lovkomiteen påpeker at det gjøres fortløpende
endringer i Konkurransereglementet i NBTFs styre etter høringsrunder sist i juni 2010.

Vedtak
Viser til vedtak i sak 1/20

FORSLAG 7/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.12
Her kan teksten slutte med...gjelder ITTF's regler pkt 3.4. Resten er overflødig.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen viser til kommentar under forslag 20/20.

Vedtak
Forslaget ble vedtatt

FORSLAG 8/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 1.15
Det bør vurderes å innføre kvote i stedet for differanse ved plassering ved puljespill. Alternativt bør
det vurderes å få med flere land på å endre regelverket internasjonalt til differanse.
Lovkomiteens innstilling
Spørsmålet ble første gang tatt opp på sent 1980-tall tidlig 1990-tall om ikke LK husker feil.
Man startet med kvote for så å gå over til differanse. Bordtennis er ikke fotball og differanse
må være det riktige, ut fra rettferdsbetraktninger.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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FORSLAG 9/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 2.4.2
Telefax kan strykes.
Lovkomiteens innstilling
For å få bekreftet fremkommet sending er telefax fortsatt ikke uvanlig i dag både i offentlig
og privat virksomhet. Lovkomiteen har ellers ingen kommentar.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt

FORSLAG 10/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 2.7.2.2.
Jfr forslag fra Fokus. Seedingen av lag bør ta utgangspunkt i påmeldte spillere på laget ved
påmeldingsfristens utløp.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt

FORSLAG 11/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 2.7.3.1
Endre og tilføye
33-63 8 seedede
64- 16 seedede
Lovkomiteens innstilling
Det må i fall være intervallet 33-64 som har 8 seedete spillere.
Videre 65 og oppover med 16.

Vedtak
Forslaget ble vedtatt
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FORSLAG 12/20
Forslag fra Stord BTK
Styrkeseedast 16 også i G13 i NM
2.7.3.2 NM
Andre avsnitt: Tillegg; Få med gutar 13 år, sånn at det også blir seeda 16 stk. i den klassen, om det er
påmeldt minst 56 spelarar
Begrunnelse: Det er ingen grunn til at det ikkje skal vera likt i gutar 13 år som i andre klassar, vil vera
mest rettferdig for spelarane
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt. Gutter 13 er uoffisiell og forholder seg til pkt 2.7.3.1

FORSLAG 13/20
Forslag fra Stord BTK
2.7.4. Begrensing
Det skal styrkeseedast også Herrer C, Herrer D og Damer B
Begrunnelse: Det er ingen grunn til at me ikkje skal styrkeseedast også i disse klassane
Har sett litt på reglane for ein ledig plass i ein divisjon, og her må det vera ein feil, eller noko som er
utelatt. Det er regel 3.11.6 ledige plassar side 86 i kalenderen.
Reglane er jo like for alle divisjonar, men det er eit lag som er utelatt frå alle, og det er laget som kom
sist i den divisjonene det gjelder. F.eks. i eliteserien vil aldri lag nr 8 få tilbud om ny plass etter det
som står i reglane, med andre ord eit lag i 4.divisjon går foran. Dette må vel vera ein feil, og er sikkert
ikkje tenkt sånn. Sjølv om ikkje dette har vore ute på høyring, syns eg dette bør ordnast på møte no i
juni. Lag nr 8 bør jo koma inn på ein naturlig plass i rekkefølgen, veit ikkje heilt kva plass eg syns er
fornuftig, men uansett må dei vera før dei laga som rykker ned frå 1.divisjon, kanskje etter nr 4 i
1.divisjon ville vera fornuftig.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.
Vedtak
Forslaget er i realiteten to forslag 13 A ”Styrkeseeding” og 13 B ”Opprykk seriespill”.
Vedtak forslag 13 A:
Styret vedtok at setningen i pkt 2.7.4 endres til ….. i klasser yngre enn gutter/piker 11.
Styret henviser og begrunner vedtaket med NIFs Barneidrettsbestemmelser der det står:
”Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de
fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.”

Vedtak forslag 13 B:
Styret vedtok at laget som ender som nr 8 i settes inn før nr 3 i underliggende divisjon.
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FORSLAG 14/20
Fra Larkollen IL
Henvisning: 2.7.4
Teksten om C, D og Damer B kan strykes, da den ikke praktiseres.
Ny tekst: Det skal ikke benyttes styrkeseeding i klasser yngre enn gutter/piker 11.
Denne teksten vil være i tråd med barneidrettsrettighetene, der rangering kan benyttes fra det året man
fyller 11 år.
Bordtennisens lover:
2.10.1.6 deliberately er ikke tatt inn.
2.15.1 tilsammen 18 poeng
Kap 3 ikke fullstendig oversatt, hele paragrafer mangler.
Coaching i lag er feil (ikke lengre "hvem som helst", men personer med tillatelse til å sitte på benken.
Lovkomiteens innstilling
Forslaget inneholder flere forskjellige forslag. Når det gjelder KR 2.7.4 så påpeker regelen
at styreseeding ikke skal benyttes i enkelte klasser. Spørsmålet om man skal bruke
styreseeding for 11 åringer og oppover er et policyspørsmål. Når det gjelder endringer i tråd
med internasjonalt regelverk se kommentar under forslag 20/20.
Vedtak
Teksten om C, D og Damer B strykes.
Styrkeseeding vises til vedtak i forslag 13/20
Viser ellers til vedtak i forslag 1/20

FORSLAG 15/20
Fra Kjelsås BTK
Henvisning: 2.7.4
Forslagets ordlyd:
Det skal aldri benyttes styrkeseeding i Herrer C og D, Damer B og i klasser yngre enn Gutter/Piker 13.
Her skjønner vi ikke hvorfor det legges begrensninger på Herrer C, D og Damer B? I 2.7.1
(Styrkeseeding generelle betingelser) legges det opp til at "I øvrige turneringer avgjør arrangøren om
styrkeseeding skal benyttes". Dvs at hvis det kun arrangeres Herrer C og D så kan ikke arrangøren
velge å styrkeseede? Her kan det endres til:
2.7.4 Det skal aldri benyttes styrkeseeding i klasser yngre enn Gutter/Piker 13.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen påpeker at det er NBTFs styre som sådan som har forslagsrett, jf. NBTFs lov
§ 5-1. En går ut i fra at det er styret som har fremmet forslaget. Lovkomiteen viser til
kommentaren under 14/20. LK har ellers ingen kommentar.
Vedtak
Forslaget er ivaretatt gjennom vedtak i 13/20 og 14/20
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FORSLAG 16/20
Fra Larkollen
Henvisning: 2.12.3.2 nytt første avsnitt
Forslagets ordlyd:
Piker/damer kan ikke delta i Gutte- eller herreklasser i mesterskapsklasser eller innlagte klasser i NM.
Lovkomiteens innstilling
Det er ikke crossover i NM-klassene i dag, slik at Lovkomiteen ikke forstår forslaget.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt

FORSLAG 17/20
Forslag fra Eiker BTK
Henvisning: 2.12.2.4
Forslaget ordlyd:
Følgende klasser skal opprettes under NM Veteraner
Herrer/damer lag klasse 70
Begrunnelse
NM lag for veteraner. Ønsker innføring av lag for 70 år Herrer/damer
Jeg gjorde en undersøkelse med ledere i forskjellige klubber på Østlandet i fjor og kom frem til
følgende: 30. Høyst oppegående spillere, og vi må huske på de som er 69 i år kan spille i 70-års
klasse neste år, dette førløp seg slik: Drammen 5 spillere, Kobra 4,Lynild 12, Sarpsborg 4, Eiker 5
Likevel er ikke den store "boomen" kommet, men i løpet av et par i år vil det være mange flere spreke
70/75 åringer.
Jeg brenner for dette fordi det føles litt urealt at de "gamle" gutta ikke kan spille der de hører hjemme,
men må kanskje gå ned en 10-15 år for å spille, og da vil de ligge tynt ann. Muligheter for å stille
blandede lag fra samme region for klubber som ikke har mange nok spillere i samme aldersklasse.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.
Vedtak
Det innføres klasser for lag herrer/damer veteran 60 år og 70 år.
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FORSLAG 18/20
Fra Fokus BTK
Henvisning: 2.12.4.3
Forslagets ordlyd:
Fokus bordtennisklubb foreslår at det innføres plasseringsspill i singleklassene i Veteran-NM.
Begrunnelse:
"Veteran NM er en sosial og sportslig samling av veteranspillere. Her er både de beste, de nest beste
og en del ferskere samlet til dyst ved bordet og for å treffes sosialt. Hvis vi ser årets turnering så ser vi
at de beste spillerne spiller kontinuerlig hele tiden, mens de andre stort sett spiller veldig lite.
Årsak:
På disse 3 manns lagene har ofte klubbene 4-5 spillere. De 3 dårligste bytter på å spille 3'er, noe som
innebærer kun 1 kamp pr lagmatch. Blir som regel max 1 singlekamp for slike spiller hele dagen. Får
altså knapt nok deltatt i lagklassen ! De beste spillerne får makker i mixed double. De beste spillerne
velger de beste makkerne i doubleklassene og spiller derfor mange kamper også der. I single når de
lengst og spiller flest kamper der. Hvis man innfører plasseringsspill for ALLE i singleklassene på
søndagen så retter man litt opp i denne skjevheten."
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

FORSLAG 19/20
Fra NBTF/Dommerkomiteen
Henvisning 3.5.1 Elitserien
Forslagets ordlyd
Overdommer- og dommeravgift (Konkurransereglementet)
Dersom klubben har 0 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 3000,Dersom klubben har 1 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 1500,Dersom klubben har 2 aktive dommere betaler klubben til NBTF kr 0,Dersom klubben har 3 eller flere aktive dommere, betaler NBTF til klubben kr 1500,Intensjon med reglement er selvsagt til å bygge opp dommer kompetanser i klubbene.
Jeg mener når vi laget denne reglement var det bare for klubbene som spilt i elite divisjon.
Det anbefales at vi modifisere reglement til å inkludere "Overdommer og dommeravgift for klubbene
som spilles i elite divisjon"
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.
Vedtak
Forslaget vedtatt.
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FORSLAG 20/20

Fra Larkollen IL
Generelt:
ITTF's regelverk kap 2 (bordtennisens lover) og kapittel 3 (bestemmelser for internasjonale
konkurranser) bør gjennomgås og oversettes på nytt. Spesielt kap 3 har mangler, da alt ikke er
oversatt. Her mangler bl.a regler om pause mellom kamper, at det ikke er tillatt å gå til coach etter
endt oppvarming, at den som tar timeout bestemmer når den er ferdig osv. I kap 2 er det enkelte
oppdateringer som mangler.
Sist juni ble det gjort en del vedtak. Disse er ikke tatt inn i regelverket i sin helhet. Bl.a er det ikke tatt
inn at "arrangør/TD oppfordres til å legge inn disse klassene". Vedtak som ikke tas inn i regelverket er
vanskelig å forholde seg til. Det kan være lurt å gå gjennom hele skrivet fra sist sommer.
Til slutt: Den største jobben vil være å oversette kap 2 og 3 på nytt, sørge for fullstendighet og
oppdatere med nye regler. Det synes som om det ikke har vært et godt nok system for å vedlikeholde
dette.
Lovkomiteens innstilling
Det er NBTFs styre som sørger for oppdatering av KR, med siste oppdatering i juni 2010.
Oppdateringene gjøres fortløpende og sendes ut på høring. Prinsipielle saker overlates til
Tinget. På Lovkomiteen tilligger å bidra til å holde regelverkene oppdatert.
Det er godt mulig at systemet ikke fungerer tilstrekkelig i dag. I og med at Lovkomiteen,
som mange andre komiteer, ikke er aktive spillere, eller nødvendigvis aktive overdommere,
er man helt avhengig av innspill fra vår internasjonale representasjon for å få innspill til å
gjøre endringer.
ITTFs Handbook for Match Officials foreligger i 14. reviderte versjon pr. desember 2010,
og det er naturlig at det foretas en gjennomgang i lys av denne.

Vedtak
Viser til vedtak i forslag 1/20
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Forslag til endringer i konkurransereglementet
(Behandlet og vedtatt på styremøte 3/2011 -26.april 2011)

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.

Styrets innstilling
Sak 1 – basert på forslag fra Eliteserieforening – jfr forslag 1/8 fra eliteserieforeningen – styreprotokoll 26. april 2011
Forslag
1’er og 2’er på laget i Eliteserien settes opp fritt, mens 3’er settes opp i henhold til rangering fra OnLine Ranking.
Argumentasjon
Dette er i henhold til Eliteserieforeningens ønske. Det gamle styret behandlet denne saken delvis på styremøtet 26. april, og
var klare på at 1’er og 2’er settes opp fritt, men dagens styre må vurdere om 3’er skal “fryses” og alltid settes opp som 3’er
eller ikke. Jeg mener at vi bør lytte til Eliteserieforeningen her, og NBTFs administrasjon har samme oppfatning.
Innstilling
1’er og 2’er settes opp fritt. Den tredjeseedede på laget kan ikke settes opp fritt, men må settes opp som 3’er i hver lagkamp.
Sak 2 – Overgangsvindu i 1. divisjon, 2. divisjon og 3. divisjon
Forslag
Vedtaket som ble gjort av det gamle styret 26. april 2011 angående “overgangsvindu” for Eliteserien gjelder også for hele den
nasjonale lagserien (også for 1. divisjon – 3. divisjon). Datoer tilpasses terminlista, men intensjonen er innmelding før
seriestart og overgangsvindu etter halvspilt serie og før 2. halvdel av serien starter.
Argumentasjon
Det er naturlig at det samme regelverket gjelder for hele den nasjonale lagserien. Anbefales også av NBTFs administrasjon.
Innstilling
Vedtaket som ble gjort av det gamle styret 26. april 2011 angående “overgangsvindu” for Eliteserien gjelder for hele den
nasjonale lagserien (også for 1. divisjon – 3. divisjon)
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Sak 3 – Antall kamper som spillere med status som “norsk spiller” må spille i grunnserien for å delta i sluttspillet og i
kvalifiseringskamper for Eliteserien
Forslag
Etter dagens regelverk må alle spillere spille minimum 3 kamper i grunnserien for å spille i sluttspillet. Etter forslag fra
Fokus BTK/Eliteserieforeningen vedtok det gamle styret 26. april at spillere som ikke har status som “norsk spiller” må spille
minimum 5 kamper i grunnserien for å spille i sluttspillet eller i kvalik til Eliteserien.
Når det gjelder spillere som har status som “norsk spiller” vurderte det gamle styret at spillere med status som “norsk spiller”
må spille minimum 0, 1 , 2 eller 3 kamper i grunnserien for å spille i sluttspillet eller i kvalik til Eliteserien. Det endelige
vedtaket for “norske spillere” må tas av dagens styre. Jeg foreslår at vi ikke skal stille noen krav til spillere med status som
“norsk spiller” om at de må spille et visst antall kamper i grunnspillet for å spille i sluttspillet/kvalikspillet.
Argumentasjon
Ingen sterke argumenter, men jeg mener rett og slett at det ikke bør stilles krav til “norske spillere” om å spille i grunnserien
for å kunne spille i sluttspillet/kvalikspillet. Et argument kan være at “norske spillere” kan være skadd under grunnspillet, og
likevel delta i sluttspillet. NBTFs administrasjon er enige i dette.
Innstilling
Det stilles ingen krav til deltakelse i grunnspillet for spillere med status som “norsk spiller” for å kunne delta i sluttspillet
eller kvalikspillet til Eliteserien.

Vedtak
1. Spillesystem for Eliteserien ble vedtatt slik: Kampene spilles slik: 1-2, 2-1, 3-3, 1-1, 2-2
2. ”Seriehelg” eller ”spilledag” defineres som en dag mellom torsdag kveld - søndag

kveld.
3. I Eliteserien settes spiller rangert som 1’er og 2’er 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.
4. 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 (gjelder Eliteserie,1. 2. og 3.divisjon)
5. Krav til antall kamper i Eliteseriens grunnserie for å delta i sluttspillet og evt
kvalifiseringskamper.:
Det kreves 5 spilte kamper for spillere som ikke har status som ”Norsk spiller”.
Det stilles ingen krav til antall kamper for norske spillere.
6. Ved kvalifiseringskamper for Eliteserien brukes Eliteseriens 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.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar.

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

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.

Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt
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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

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

NORGES BORDTENNISFORBUND

23

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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Forslag til endringer i Tilleggsbestemmelser
Foreslått av NBTFs styre
NM
1.1.6 Alle singleklasser der det er puljespill, eksklusive Herrer Senior og Damer Senior
I alle klasser (mesterskapsklasser og innlagte klasser) der det spilles puljespill og sluttspill skal det benyttes
puljespill med 4 spillere i hver pulje. Dersom antallet spillere som skal spille puljespill ikke er delelig med 4 skal
puljene deles inn etter følgende oppsett;
5 påmeldte spillere
1 pulje á 5 spillere
6 påmeldte spillere
2 puljer á 3 spillere
7 påmeldte spillere
1 pulje á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
9 påmeldte spillere
3 puljer á 3 spillere
10 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 2 puljer á 3 spillere
11 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 1 pulje á 3 spillere
13 påmeldte spillere 1 pulje á 4 spillere og 3 puljer á 3 spillere
14 påmeldte spillere 2 puljer á 4 spillere og 2 puljer a 3 spillere
Osv
Dette innebærer en prioritering av 4-puljer og at det fylles på med 3-puljer.

Vedtak
Forslaget vedtatt
1.2 Avvikling av lagkamper (2. avsnitt)
Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene slik at rekkefølgen blir som følger;
Nr 1, nr 2, nr 3, nr 3, nr 5, nr 5, nr 7, nr 7, nr 9, nr 9, nr 11, nr 11, nr 13, nr 13 osv
Dermed skal den siste runden i plasseringsspillet ikke spilles. Dette gjøres for at det skal bli mer
oppmerksomhet mot finalene i lagkampene.
Ved “ujevne” antall deltakende lag (f eks 17, 18 eller 19 lag) bestemmer TD, i samråd med arrangøren,
hvordan plasseringsspillet skal spilles. I alle tilfeller skal plasseringsspillet planlegges og gjennomføres slik at
det blir “mer oppmerksomhet mot finalene i lagkampene”.

Vedtak
Forslaget vedtatt

1.4 Dommere (ny setning)
I semifinaler og finaler skal det være 2 dommere i offisielle NM-klasser.

Vedtak
Forslaget vedtatt

1.5.1 Telleapparater (ny 2. setning)
I semifinaler og finaler bør det være 2 telleapparater (for dommer og hjelpedommer) ved hvert bord.

Vedtak
Forslaget vedtatt
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1.6.2 Premieseremoni (ny setning etter 1. setning)
Dersom det er praktisk mulig skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere.

Vedtak
Forslaget vedtatt

1.6.3 Premieutdeling for lagserien
Premieutdeling for den nasjonale lagserien avholdes, om mulig, under et av de norske mesterskapene.
Alternativt finnes andre løsninger.

Vedtak
Forslaget vedtatt

STIGA NORGESCUP
2.1.4 SNC-klasser (endring i det nest siste avsnittet)
Klassene “Herrer eldre junior” og “Damer eldre junior” skiftes ut med henholdsvis “Gutter 13 år” og “Piker 13
år”.

Vedtak
Forslaget vedtatt

2.1.7 Spilleordning
I andre avsnitt legges til to klasser; Gutter 13 år og Piker 13 år.

Vedtak
Forslaget vedtatt

2.3.1 Dommere under sluttspillet (ny setning)
I finalene bør det være to dommere. En av disse skal være forbundsdommer

Vedtak
Forslaget vedtatt

STIGA NORGESCUPFINALE
3.1.2 Antall Stiga Norgescupfinaler (1. avsnitt)
Endre “Herrer eldre junior” og “Damer eldre junior” til henholdsvis “Gutter 13 år” og “Piker 13 år”.

Vedtak
Forslaget vedtatt. Begrunnelsen er mangelfull deltakelse i eldre jr og økt satsing på yngre

3.1.5 Tidsskjema
Endre “Herrer eldre junior” til “Gutter 13 år”
Endre “Damer eldre junior” til “Piker 13 år”

Vedtak
Forslaget vedtatt
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3.2.1 Deltakere i Stiga Norgescupfinalen (Ny 2. setning i 5. kulepunkt)
Unntak kan gjøres for spillere som er kvalifisert til seniorklassene.

Vedtak
Forslaget vedtatt

3.4.1 Telleapparater
2. setning tas ut.

Vedtak
Forslaget vedtatt

1.DIVISJON
6.4.2 Telleapparater
Det skal være et telleapparat ved hvert bord.

Vedtak
Forslaget vedtatt

DAMESERIEN
7.3.2 Dispensasjon (ny 2. setning)
Slik søknad må oversendes NBTF innen 1. august.

Vedtak
Forslaget vedtatt
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SATSER

1.7 Spillerlisens (Konkurransereglementet)
Veteran, senior og eldre junior kr 350
Junior
kr 300
Gutter/Piker
kr 250

Vedtak
Forslaget vedtatt

3.5.1 Overdommer- og dommeravgift (Konkurransereglementet) for Eliteserieklubbene
“for Eliteserieklubbene” spesifiseres

Vedtak
Vedtatt

SANKSJONER
1.7 Spillerlisens
NC endres til SNC, nest siste linje

Vedtak
Forslaget vedtatt
3.3/3.4 Representasjon/utenlandske spillere
Eliteserien, tap 0-3

Vedtak
Vedtatt

Tilleggsbestemmelser, generelt
Punkt 1, 1. ledd, ny setning
Lagleder som diskvalifiseres av dommer/overdommer kan ilegges bot på inntil kr 2.500

Vedtak
Forslaget vedtatt
Punkt 1, 2. ledd, justering
“Spiller” endres til “spiller/lagleder”

Vedtak
Forslaget vedtatt
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TILLEGGSBESTEMMELSER
Innkomne forslag
Forslag fra Stord BTK
Henvisning: NM punkt 1.3.
1.3.1
Alle spelarar fra samme klubb skal stilla med samme type trøye og farge.
Begrunnelse:
Det er nok at me har lik trøye, har ingen betydning for eventuelle 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.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.
Vedtak
Forslaget ble ikke vedtatt

Fra Larkollen IL
Tilleggsbestemmelsene: 1.1.6
Her er det puljer med 4 hhv 5 og 3.
Det bør være tilstrekkelig med 4 hhv 3 for å få det til å gå opp.
Manualen for eliteserien bør tas inn i håndboken.
Lovkomiteens innstilling
Lovkomiteen har ingen kommentar. Policy-spørsmål.
Vedtak
Vedtatt

Tilleggsbestemmelser for:
Dameserien (her ble det ikke gjort noen endringer, bortsett fra en datokorreksjon)
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Kapittel 8. Gutte- og jenteserien
8.1 ARRANGEMENT
8.1.1 ALDERSINNDELING
Aldersinndeling:
Gutter/piker 9 år
Gutter/piker 11 år
Gutter/piker 13 år
Gutter/piker 15 år
Dersom det ikke er nok antall lag påmeldt kan aldersgrupper slås sammen.
8.1.2 ORGANISERING/AVVIKLING
NBTF setter opp forslag til avdelinger i samarbeid med regionene. Avdelingene kan
settes opp på tvers av regionsgrenser fordi målet er optimale reiseavstander og
deltakelse for flest mulig klubber/lag.
Serien arrangeres av en region eller flere regioner i samarbeid. Regionen sender ut
invitasjon om deltagelse i serien til alle klubbene i regionen senest to måneder før
seriestart.
Gutte- og jenteserien avvikles i tidsrommet oktober - mai. Det spilles dobbel serie slik
at alle lag møter hverandre to ganger.
Regionen i samarbeid med klubbene setter opp en terminliste. Seriekampene kan
avvikles i samlerunder eller som hjemme-/bortekamper.
8.1.3 GODKJENNING AV HALL
Hallen skal godkjennes av regionsstyret før utsendelse av invitasjon.
8.1.4 INVITASJON OG TIDSASKJEMA
Arrangørklubben sender ut invitasjon med tidsskjema til deltagende klubber senest 2
uker for arrangementet.
8.1.5 ÅPNING AV HALL
Hallen åpnes for oppvarming 1 time før kampstart.
8.1.6 PRESENTASJON AV SPILLERE OG LAGLEDERE
Senest 5 min før hver seriekamp/samlerunde skal lagene og laglederne presenteres
for publikum.
8.1.7 RESULTATSERVICE
Resultater skal føres fortløpende og gjøres tilgjengelig for deltagere, lagledere og
publikum. Etter kampslutt skal resultatene fra seriekamper og enkeltkamper
publiseres på regionens hjemmeside.
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8.2 SPILLEFORM
8.2.1 SPILLEFORM GUTTESERIEN
Gutteserien spilles med minimum tre spillere på hvert etter følgende spillesystem:
Kamp 1:
A–X
Kamp 2:
B–Y
Kamp 3:
C–Z
Kamp 4:
B–X
Kamp 5:
A–Z
Kamp 6:
C–Y
Kamp 7:
Double
Kamp 8:
B–Z
Kamp 9:
C–X
Kamp 10:
A–Y
Spillerne settes opp uavhengig av rankingpoeng. I double er det fri oppstilling og det
er mulig å benytte andre spillere enn de som spiller singelkamper.
Hver enkeltkamp spilles best av fem sett. Alle seriekampene spilles helt ut, dvs. 10
kamper total.
8.2.2 SPILLEFORM PIKESERIEN
Pikeserien spilles med minimum to spillere på hvert lag etter følgende spillesystem.
Kamp 1:
A–X
Kamp 2:
B–Y
Kamp 3:
Double
Kamp 4:
A–Y
Kamp 5:
B–X
Spillerne settes opp uavhengig av rankingpoeng. I double er det fri oppstilling og det
er mulig å benytte andre spillere enn de som spiller singelkamper.
Hver enkeltkamp spilles best av fem sett. Alle seriekampene spilles helt ut, dvs. 5
kamper.
8.2.4 POENGBEREGNING
Vunnet seriekamp gir 2 poeng, uavgjort seriekamp gir 1 poeng og tapt seriekamp gir 0
poeng.
8.3 SPILLERE
8.3.1 SPILLERE
Spillere kan delta i en høyere aldersklasse enn sin egen. Det er tillatt for jenter å
delta i gutteserien, men ikke for gutter å delta i jenteserien.
En spiller kan kun delta på ett lag i en aldersklasse. Det er mulig å delta på lag i andre
aldersklasser. Det er kun mulig å delta i en regionsserie i løpet av en sesong.
8.3.2 DISPENSASJON
Dersom en spiller skifter klubb i løpet av sesongen kan spilleren spille i gutte- og
jenteserien for sin nye klubb dersom overgangen er godkjent av NBTF.

8.3.3 LISENS
NBTFs lisensregler gjelder for deltagelse i gutte- og jenteserien.
8.4 DOMMERE
8.4.1 OVERDOMMER
Overdommer bør utnevnes for samlerunder.
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8.4.2 DOMMERE
Arrangørklubben er ansvarlig for dommere, eventuelt kan spillerne selv dømme.
8.5 UTSTYR OG ANTREKK
8.5.1 ANTREKK
Spillere på samme lag skal spille i lik trøye.
8.5.2 SPILLERUTSTYR
Spillerne skal spille med godkjente racketer.
8.5.3 UTSTYR OG SPILLEOMRÅDET
Alt utstyr skal være av høy kvalitet. Spilleområdet skal være minimum
8 m x 4 m og det skal være plass for laglederen og lagets spillere ved siden av
spilleområdet.
Ett telleapparat skal være tilgjengelig ved hvert bord.
8.5.4 FØRSTEHJELPSUTSTYR
Det skal være førstehjelpsutstyr tilgjengelig i hallen.
8.6 PUBLIKUM/PRESSE
8.6.1 PUBLIKUM
Det skal være mulig for publikum å følge kampene fra et definert publikumsområde.
8.6.2 PRESSE
Lokalpresse bør inviteres til samlerunder.
8.6.3 SERVERING
Arrangøren bør sørge for salg av mat og drikke eller sikre at dette er tilgjengelig i
nærheten under hele samlerunden.
8.6.4 MUSIKK
Det bør spilles musikk i forkant og mellom seriekamper.
8.7 FORHOLD TIL NBTF
8.7.1 RAPPORTERING
Resultatene skal rapporters (per telefon eller e-mail) til regionens ansvarlige for gutteog jenteserien umiddelbart etter hver seriekamp/samlerunde.
8.7.2 ONLINE RANKING
Enkeltkampene teller på Norgesrankingen.
8.7.2 SERIEAVGIFT
Serieavgift på kr 300 pr lag skal innbetales til regionen før seriestart.
8.7.3 PREMIERING
Regionen er ansvarlig for premier. De 3 beste lagene premieres med
pokaler/medaljer. I 9- og 11-års klassene skal alle deltagerne premieres med
deltagerpremier. NBTF vil utvikle spesiallaget premiering for denne lagserien som
bestilles fra NBTFs samarbeidspartner Sporrong AS.
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