NORGES BORDTENNISFORBUND
NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION
Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU
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STYRESTRATEGI
Fremtidsdiskusjon
Dette er en debatt initiert av presidenten og den skjer uten at Gen.sek er til stede. Christian Ibenfeldt
ledet diskusjonen. Her kommer egne referater etter hvert.
I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 31/16

Godkjenning av protokoll nr 3/2016 og nr 4/2016

Vedtak:

Prokoll nr 3/2016 og 4/2016 ble godkjent og signert uten merknader

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 32/16

ETTU Youth Top 10 – 2018
Vi har fått tilsagn fra ETTU på at vi kan få dette arrangementet til Norge i 2018. Vi må
imidlertid presentere vårt konsept 22. oktober i Budapest. Dersom dette blir godkjent og
akseptert vil vi få arrangementet. Vi utlyste arrangementet på hjemmesiden og inviterte
klubbene til å søke arrangementet. Vi mottok søknad fra Laksevåg BTK og Skien BTK/
Fritidspark. Gen.sek hadde laget en oversikt over aktuelle steder med muligheter og
utfordringer, samt budsjett.

Vedtak:

Styret vedtok å gå videre med Oslo og Bergen som alternativer. Det skal imidlertid
avklares nærmere hvilke haller som erb mest egnet. En innstilling legges frem for styret
innen 1.10.16, fra Gen.sek i samarbeid med Tore Eig og Karl Børre Reite.
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Sak 33/16

Tinget 2017
Det nærmer seg forbundsting og det er tidspunkt for å bestemme sted og hotel.
Vi har hentet inn tilbud fra to hoteller, et i Bergen og Ullevål.

Vedtak:

Styret vedtok å legge forbundstinget til Thon Hotel Bergen Airport.

Sak 34/16

Søknad om mulig støtte til topptrenerutdanning
Det var en søknad om støtte til topptrenerutdanning (bachelor). Styret diskuterte saken
og fant den interessant å kunne støtte opp om dette.

Vedtak:

Styret vedtok å gi Eirik Anses kr 10 000,- i støtte for første skoleår, men med noen
gjenytelser og betingelser.

Sak 35/16

Sanksjonsbestemmelser
NIF har i sin Lov tillagt særforbundene rett og plikt til å kunne ilegge sanksjoner for
brudd på Barneidrettsbestemmelsene. Derfor var det nødvendig med en gjennomgang
og implementering i vår egen lov. Lovutvalget ved Erik Rasmussen har utarbeidet et
forslag til innhold og innplassering i vår lov. Bestemmelsene er lagt sammen med
øvrige sanksjoner i 1.19, samt et nytt ankekapittel 1-20. Sanksjons-bestemmelsen i
1.19.2 er hentet direkte fra NIF.

Vedtak:

Styret vurderte ordlyd, innplassering ankemuligheten som var beskrevet og vedtok å
følge Lovkomiteens innstilling.

Sak 36/16

Søknad til ETTU om støtte til overdommerutdanning
ETTU har bedt de nasjonale forbundene om å melde inn behov/søke om
utviklingsstøtte innen 15.september. Det er skissert flere forskjellige områder i
utlysningen, bl.a dommer/overdommer-området. NBTF har et stort kompetansebehov
på overdommer-området. Dette gjør at vi risikerer å utvikle måten vi håndterer
seriespill og turneringer på i en annen retning enn resten av Europa og verden. Videre
vil det på sikt være vanskelig å arrangere internasjonale turneringer hjemme.
ITTF/ETTU har utviklet kurs som de reiser rundt og holder. Vårt behov er å få en
person som kan holde dette kurset på en slik måte at vi kan bygge videre på det selv.
DK har laget et forslag til søknad og en tekst som de mener dekker behovet.

Vedtak:

Styret vedtok å oversende en søknad til ETTU iht Dommerkomiteens forslag

Sak 37/16

Tildeling Kategori 1 og 2 – midler 2016
Gen.sek hadde laget innstilling som Sektor bredde hadde godkjent og tildelinger er
gjort iht dette. Det er imidlertid ikke gitt noen signaler mht klubbstøtte for sesongen
2016/2017. Normalt har utlysning vært ute på våren, men den avgjørelsen er foreløpig
ikke tatt av Sektor Bredde/styret.

Vedtak:

Tildelingen ble formeldt godkjent og tas til etteretning
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Sak 38/16

Presisering av regel for innsett av ny spiller i divisjoner med 4-manns lag
Spørsmålet er hvordan man skal håndtere dette mhp seeding. I hvilken spilleposisjon på
laget skal spilleren settes inn etter doubler og vil det forrykke seedingen til de andre på
laget ? Utgangspunkt: Alle spillerne skal settes inn før kampstart på skjemaet. Ingen
endring på det. Hvis man skulle fulgt rankingen etter double og man da bytter inn en
landslagsspiller så ville alle de andre 3 på laget rykke ned en plass på seedingen og
dermed ville det blitt 3 kamper etter double som blir helt like som før double.

Vedtak:

Man tar ikke hensyn til innbytterens rankingpoeng. Innbytteren bare bytter plass med
en på forhånd angitt fritt valgt medspiller.

Sak 39/16

Antall spillere i Norgescup-finalen- SNC Topp 8
En nøyere gjennomgang av tidskjema for det foreslåtte opplegget viser at nytt oppsett
vil kreve 15 samtidige bord og med de krav som er på hagestørrelser (elite størst) så er
det få haller i Norge som tilfredstiller dette. Vi ønsker naturlig nok å ha flere arrangører
å velge mellom. Dessuten vil kravet til antall dommere bli stort ved spill på 15 bord.
Nåløyet for deltagelse, med færre klasser, vil dermed bli trangere enn tidligere og det er
hva styret også har ønsket. NC-finalen er ikke et breddestevne. Styrets målsetting med
endringer i NC-finalen er dermed fortsatt beholdt:
Vi ønsker altså å øke statusen på å delta her. Vi ønsker å øke status på Eldre juniorklassene ved å spille 7-setts kamper og vi arrangerer det i desember
Alle klasser i Norgescupfinalen avholdes med 8 spillere.
Vi beholder de klasser som ble vedtatt i mai: J15/G15/DEJ/HEJ/DE/HE/FunkÅpen

Vedtak:

Sak 40/16

Nominasjoner til ETTU
Øivind Eriksen har i flere år vært leder leder for ETTU Technical Committee og
ønkser å fortsette med det,i tillegg vil vi forsøke å få han inn ITTF Board of Directors.
Johnny Ternlind har noen år nå vært medlem av ETTU Youth Committe som bla
håndterer EM for yngre.

Vedtak:

NBTF vedtok å sende inn nominasjoner på Øivind Eriksen og Jonny Ternlind iht dette.
Styret takke samtidig for glimrende engasjement internasjonalt.

Sak 41/16

Regionlagsturneringen på Lillehammer 2017
Det er tidligerte vedtatt at Regionlagsturneringen skal arrangeres på Lillehammer 22.23.april 2017 under Ungdomslekene. Klasseinndelingene blir Corbillion Cup for 13, 15
og 17 år. Dessuten vil alle lagkamper bli spilt fullt ut mhp enkeltkampene. Vi ønsker at
turneringen skal både være FOR ungdom og arrangert AV ungdom. Det innebærer bl.a
at vi primært skal rekruttere og ha UNGDOM som dommere og funksjonærer.
Særforbundsalliansen betaler som tidligere våre dommere og sekretariat mhp reise og
opphold disse dagene.
Vi har forespurt regionene om deres deltakelse og motiviasjon. Interessen er
overveiende positiv og ambisjonen er at alle regioner stiller med fullt lag, dvs 12
spillere.

Vedtak:

Arrangementet går som planlagt. Det vil bli benyttet reiseutgiftsfordeling for lagene.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra Sektor Toppidrett:
- Rapporter fra EM fulgte vedlagt
- Ny trener
- Sektor Toppidrett ved Christian Ibenfeldt har nå forslag klar til uttakskriteier for
landslagsaktivitet. Dette skal forankres i sektoren og med ny trener før de blir mer
offisielle.
- Planer for høsten
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
- Oppfølgingspunkter fra regionsledermøte.
Regionalisering og forberedelse av Tingsak
- Hjemmeside og regionsfaner/innhold/linker
- Planer for høsten

IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Presidenten informerte om aktuelle saker:
a) Olav Haraldseid og Svenn-Erik Nordby har arbeidet for å komme med i
Olympiatoppens prosjekt for fremtidshåp. Her vil det ligge 2,5 millioner fordelt over 5
år til hvert av de særforbund som blir plukket ut. Det er nå offisielt at vi ikke ble
plukket ut, men signaler tyder på at av de 39 forbund som søkte så var vi nær å bli blant
disse 10. Det kan vi si siden vi var med på sluttrundenes intervjuer. Hvis noen av de 10
utvalgte faller ut av en grunn så kan fort vi bli aktuelle. Uansett honnør til disse 2 for
«godt jobba».
b) Ny landslagstrener er på plass om 14 dager
c) Domsutvalget i NIF har suspendert Espen Rønneberg i 2mnd
d) Ibenfeldt vil bidra mer i sektor Marked&Media med dekning av landslagets
aktiviteter. Dekning av EM junior&Kadett i sommer var meget bra og har lagt listen for
hva vi ønsker. Dessuten ønsker vi mer faste artikler/oppsett på våre hjemmesider for
presentasjon av seniorlandslagene.

4.2

Rapport fra Gen.sek
4.2.1 Søknad til OLT «Flere mot toppen». Status.
4.2.2 Økonomi, regnskap og budsjett 2016
Driftsregnskap pr 31.07.16. Gen.sek informerer
Brev til NIF: Tildeling av Post2 og 3. Nedgangen ble som kjent til sammen ble
146.000 dårligere enn budsjettert. Det er IT-omlegging i NIF nå og
enhetskostnaden går kraftig opp, nesten dobles for oss. Denne ekstra kostnaden
trekkes i fra Post2 før tildelingen.Post3-nedgangen var imidlertid omtrent som
forventet. Gen.sek har oversendt to brev til NIF som inspill og klage på modell
og prosess for tildelingene på Post 2 og 3. Brevene og NIF sitt svar følger
vedlagt.
4.2.3 Brev til departementet som innspill til Fjørtoftutvalgets rapport. Vedlagt
4.2.4 ETTU har innført EM for «Under 21», og dette arrangeres første gang i Sochi
2.-5.februar i 2017
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4.3

Opptak av nye bordtennisklubber
Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.
Her vil vi fortløpenede registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer fra
01.01.16.
 Egersund Racketklubb
Region Sør
 Klemetsrud IL – BTG
Region Øst
 Sømna IL-BTG
Region Nord

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter

_____________
Erik Lindholm
President
_____________
Olav Haraldseid
Styremedlem

_____________
Rune Fredriksen
Styremedlem

___________
Nina Jeletich
Styremedlem

_______________
Sven Wertebach
Varamedlem

05.09.16

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident
____________
Tor Hallaråker
Styremedlem

___________
Mona Løkås
Styremedlem

_________________
Gro Laila Bye
Varamedlem

Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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