2.5 SEKTOR ARRANGEMENT

ORGANISERING
Sektor Arrangement er Norges Bordtennisforbunds fagutvalg i arrangementssaker, og har
underliggende ansvar for arbeid og aktiviteter i sektoren for forbundsdommere, online
dataranking og seriespill.
Ansvarlig for sektor Arrangement er Don Alexander.

Arrangementsutvalget
Utvalget har bestått av følgende personer:
Leder
Kathrine Johnsen
Medlemmer Don Alexander
Torstein Rønningen
Tore Eig

Utvalget har gjennomført telefonmøter, møte på stevner i tillegg til samtaler og e-mail
utveksling. Samtidig er rapporter og notater presentert for styret mht
arrangementsaktiviteter.

Utvalget har arrangert kurs i stevnearrangementsprogrammet TT Co-ordinator. Dette er et
program for trekning av spillere i de ulike klassene. Programmet gir også total
resultatservice. deltakere, klubber, andre interessenter og pressen har på den måten fått
informasjon om sluttresultater i alle klasser. Resultatene er også blitt kommunisert til de
som er anvarlig for datarankingen.

Online data ranking fungere meget bra. F.eks det er i januar 2007 blitt registrert 1960
kamper av 430 spillere.

Utvalget har videre utarbeidet arrangementsmanualer for NM og NC.
Utvalget har vært tilgjengelig for konsultasjon for arrangører som en kjernegruppe ved
spesielle arrangementer.

Utvalget har organisert en spesielt gruppe fra medlemmer (Norgård-utvalget) for å
komme med forslag til eventuelle endringer i arrangementer med tilsvarene oppdatering
av konkurransereglementet. Styret skal presentere forslagene til tinget i 2007.

Dommerkomiteen
Dommerkomiteen har mandat og arbeidsoppgaver for utdanning, etterutdanning, nasjonal
dommeroppnevning og internasjonal dommeroppnevning.

Komiteen har bestått av følgende personer:
Leder
Don Alexander
Medlemmer Tor Bakke
Ann Grund

Dommerkomiteen har hvert år arrangert en forbundsdommerkonferanse hvor
forbundsdommere diskuterer reglementer, spilleres oppførsel, rapportering og hvem skal
være ansvarlig for elitekamper, NM/NC osv.

Komiteen har arrangert dommerkurs i Skein i 2006.
Komiteen har prøvdt også å arrangere kurser i Oslo og Bergen men uten respons fra
medlemmer.

9 stk medlemmer har blitt ny forbundsdommer – se oppdaterte håndbok for respektive
navn.
Forbundsdommere Torstein Rønningen, Tor Bakke og Don Alexander har reist på
internasjonale dommeroppgaver i perioden

Komiteen har videre utviklet et interaktivt regelkurs som ligger på NBTF’s nettsider. De
som ønsker kan kvalifisere seg for å bli kretsdommer.

I 2005 ble TD innført, og i NC og NM har overdommeren innehatt dette ansvaret. Det har
resultert i at overdommeren har et mer helhetlig ansvar for turneringen med målet om
bedre stevner. TD'en har vært rådgiver og hjulpet til med å kvalitetssikre arrangementer.
Oppgavene for TD'en er referert i håndboka, i tilleggsbestemmelsene for NM, NC og
Topp 12.

I 2006 skal NBTF styre nevner hvem skal har ansvar for TD role på de forskelig
arrangementer

Seriekontakter
Seriekontakter er underlagt Arrangementsutvalget og arbeidsoppgavene innenfor
ansvarsområdet inkluderer divisjonsoppsett, resultatmottak, resultatservice, ajourføring
og lisenskontroll.

Seriekontakter har bestått av følgende personer:
Seriekontor
Bengt Paulsen
Lisenskontroll
Ghassan Chaer

MÅLSETNING 2005 / 2006
-

NBTF skal tilrettelegge, utvikle og heve kvaliteten på alle stevner.

-

NBTF skal rekruttere og utdanne flere forbundsdommere og motivere dem for
aktiviteter.

-

NBTF skal kvalitetssikre og videreutvikle et databasert trekningsverktøy og
arrangementsverktøy for klubbene.

-

NBTF skal videreutvikle en database for en offisiell NBTF Online ranking.

RESULTATER
-

NBTF Online ranking fungere meget bra og divisjonskamper er spilt iht ranking
systemmer

-

Stevnearrangementsprogrammet TT Co-ordinator er innført med flere klubber for
arrangementer.

-

TD er etablert og innført.

-

Kvalifisert flere nye forbundsdommere.

AKTIVITETER OG TILTAK
-

Arrangert stevnearrangementskurs.

-

Arrangert dommerkonferanser.

-

Arrangert dommerkurs

-

Norwegian Open 2006 er gjennomført som en fin internasjonalt stevner.

UTFORDRINGER
-

Bidra til å heve nivået på nasjonale arrangementer.

-

Utdanne flere dommere på ulike nivåer.

-

Utdanne og etablere flere dyktige stevnearrangører.

