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I

GODKJENNE PROTOKOLL

Sak 22/17

Godkjenne protokoll nr 4/2017
Denne ble godkjent av det forrige styret

Vedtak:

Tas til etterretning

II

BESLUTNINGSSAKER

Sak 23/17

Konstituering av styret
Presentasjon. Bakgrunn og hva vi ønsker å gjøre i nytt styre.
Presidenten informerte om måten han ønsker at vi skal jobbe på og spilleregler for øvrig.
Etter samtaler omkring personlige ønsker innenfor sektorene plasserte vi styremedlemmene
inn i de ulike sektorene slik:
Sektor Toppidrett:
Leder: Christian Ibenfeldt. Medlemmer: Anders Haukedalen og Roar Frøseth
Sektor Bredde:
Leder: Liv Sæther. Medlemmer: Lise Høegh og Anders Haukedalen
Sektor Arrangement:
Leder: Anders Hovden. Medlemmer: Liv Sæther
Sektor Organisasjon:
Leder: Olav Haraldseid, Medlemmer: Lise Høegh og Erik Lindholm
Sektor Marked:
Leder: Olav Haraldseid
Sektor Media:
Leder: Erik Lindholm
Marked&Media er nå splittet opp i to ulike sektorer. Vi vil nå hente inn ytterligere
medlemmer i sektorene. Sektoransvarlige driver den prosessen med hjelp fra administrasjon
og øvrig styre. Vi anser at 3 medlemmer og 1 sekretær er fint antall i sektorene bortsett fra
Toppidrett og Bredde som eventuelt kan være litt flere.

Norges Bordtennisforbund
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 24/17

Behandle innkomne forslag til Konkurransereglementet
Til behandling gjensto alle innkomne forslag med unntak av: Forslag 17, 18,19, 20 og 21.

Vedtak:

Styret fattet vedtak i alle saker, men vedtok også å sende en del saker over til Sektor
Arrangement for behandling og vurdering med tanke på sesongen 2018/2019. Vedtak i alle
saker følger som vedlegg til denne protokollen.

Sak 25/17

Regionlagsturneringen 2018
Basert på tilbakemeldinger fra spillere, ledere, trenere og arrangører så ble dette
arrangementet suksess. Nå pågår en evaluering der det blant annet diskuteres om dette er et
arrangement vi burde ha hvert år, altså i 2018. Da måtte det eventuelt blitt arrangert i en av
regionene det året det ikke arrangeres på Lillehammer. Det er en klar økonomisk fordel at
dette arrangeres i forbindelse med Ungdomslekene. Styret hadde en debatt rundt dette og
fattet følgende vedtak.

Vedtak:

Styret vedtok at Regionslagsturneringen arrangeres hvert annet år, og at dette skjer på
Lillehammer i forbindelse med Ungdomslekene. Neste arrangement blir dermed i 2019.
Styret oppfordrer samtidig regionene til å planlegge og tenke rekruttering og utvikling i
denne to-års perioden slik at alle regioner stiller komplette lag i 2019.

Sak 26/17

ETTU Youth Top 10 – 2018
Etter presentasjonen 22. oktober i Budapest ble vi formeldt tildelt arrangementet av ETTU.
Vi hadde vedtatt at arrangementet ble lagt til Bergen og dato er 5.- 7. oktober 2018 i et
samarbeid med Laksevåg BTK. Vi fikk imidlertid en beskjed av Laksevåg BTK den 27.5,
dagen før vi reiste til VM i Tyskland, at de trekker seg fra arrangementet i Haukelandshallen i
Bergen. Presidenten snakket med leder av Vikåsen BTK, Rolf Erik Paulsen, på avreisedagen
og nevnte dette og om de kunne hatt dett i Trondheim Spectrum. Rolf Erik tente på tanken og
hadde tatt kontakt med kommunen allerede dagen etter. Status nå er at mye ligger til rette for
å ha dette i Trondheim arrangementsteknisk. Hallen er ledig og booket, og den er gratis. Vi
har også kontaktet hoteller og har fått tilbud derfra. Kostnadene på hotellet er imidlertid
vesentlig høyere enn i Bergen, og med økte forpliktelser fra ETTU så er nå det budsjetterte
underskudd dobbelt så høyt som for Bergen. Vi har imidlertid en ambisjon om at dersom vi
tar på oss dette arrangementet så skal ikke NBTF ha noen kostnader.
Under VM hadde vi møte med Gen.Sekr for ETTU. De vet nå status og vi så litt på de ulike
punktene i avtalen, med spesielt fokus på kostnadssiden, grunnet nye krav fra dem. Vi fikk en
del forklaringer og avklaringer. De ønsker fortsatt at vi skal ta på oss arrangementet og gir
oss fortsatt god frist på å gi et endelig svar.

Vedtak:

Styret vedtok at vi ser nærmere på Trondheim som alternativ og på budejett mht støtte fra
Trondheim kommune. Når budsjett og de viktigste avklaringer er gjort med kommune,
hoteller, etc så må styret fatte den endelige beslutning i august. Dersom det blir et vedtak
som innebærer at vi fortsatt går for dette arrangementet blir det viktig å starte opp arbeidet
med en prosjektplan og en avtale med ansvarfordeling mellom NBTF og Vikåsen BTK. Det er
naturlig at dette prosjektet legges inn i handlingsplanen for sektor Arrangement.

Sak 27/17

Deltakelse på Nordisk Konferanse om barne og ungdomsidrett 15-17. september
Vi har mottatt invitasjon fra NIF til å delta med tre personer, en fra styret, en fra
administrasjonen og en ungdomsrepresentant.

Vedtak:

Styret vedtok å takke ja til invitasjone og delta med Anders Haukedalen fra styret og Ragna
Grindheim fra Ungdomsutvalget. Total kostnad for NBTF blir kr 8000,- som dekkes under
Sektor Bredde rekruttering prosjekt 3/30000.
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III

POLICY-OG UTREDNINGSSAKER

3.1

Statusrapport fra sektorene
Rapport fra Sektor Toppidrett:
Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:
Rapport fra Sektor Marked-/Media:
Rapport sektor Arrangement:

3.2

NM-uka
Norges idrettsforbund og NRK ønsker å ta initiativ til et nytt konsept «NM-uka» - inspirert av den
svenske suksessen med SM Veckan.
Vi ønsker å se på muligheten for å få til et tilsvarende arrangement i Norge.
Målet er å gjennomføre første utgave sensommeren (august) 2018. Vi ber derfor om at samtlige
særforbund besvarer spørsmålene i en Questback innen 16.mai. Dette vil gi oss en viktig oversikt på
hvilke særforbund som har idrettsgrener som er aktuelle for 2018, og for å se om prosjektet er
realiserbart. Spørreundersøkelsen vil også gi oss en indikasjon på hvem som ønsker å bli med på et
senere tidspunkt være seg sommer- eller vinteridretter.
Det forventes at det enkelte forbund selv er ansvarlig og den tekniske avviklingen av eget
arrangement. Modell for finansiering er ikke avklart og vil bli drøftet med de aktuelle forbund.
Fordelen med å delta i NM-uka vil kunne være:
Være en del av et større arrangement som vil sikre økt synlighet i media og økt
publikumsoppslutning.
Ta del i felles markedsføringsaktiviteter og sosiale og kulturelle arrangementer
Få TV-dekning av sitt arrangement
Vi har gitt et foreløpig svar på at det kan være aktuelt å være med i februar/mars 2019.
Vi har nå fått tilbakemelding fra NIF om at responsen var stor og positiv. Det innebærer at det vil bli
satt i gang et prosjekt fra NRK/NIF/SF der målet er å arrangere den første NM-uka i august 2018

3.3

LNU-prosjekt for unge funksjonshemmede
Jan Bergersen har sammen med Gard Hongslo tatt initiativet til en søknad om midler fra LNU
(Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner). Prosjektet går i korthet ut på å
rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med rehabiliteringssentre og sykehus.
Søknaden ble innvilget med kr 280 000,-. Dette er nå lagt inn i vårt budsjett, men det påvirker altså
bare omsetningen og ikke bunnlinjen. En svært gledelig sak som det skal bli spennende å jobbe med
sammen med initiativtakerne og andre som vil bli involvert. En stor takk til Jan og Gard.

3.4

Klubb-/regionsutviklingsprosjekt
Det forreige styret vedtok å avslutte Kategori 1-2 prosjektet med tilhørende økonomiske støtte.
Argumentet for å avlutte er hovedsakelig at man nå ønsker i stedet å bruke midler på klubb/regionsutviklere. I første omgang vil dette skje som 1-årige prosjekter i Bergen, Trondheim og
Region Sør, alle med oppstart august 2017, i nært samarbeid med klubber og regioner, og med kr
100 000,- på hvert sted. Det forventes at disse bidrar økonomisk på minst samme nivå som NBTF
og at eventuelt arbeidsgiveransvar ikke tillegges NBTF.
Status i de tre prosjektene er pr i dag denne:
Bergen: Klubbene har hatt flere møter og blitt enige om et arbeidsinnhold, ukeplan og en utlysning.
Utlysningen er nå lagt ut på vår hjemmeside.
Region Sør: Der er det et nyvalgt styre som vi nå skal samarbeide med og utvikle en handlingsplan
for regionen. De har styremøte 13. juni og saken står på sakslista.
Vikåsen BTK: Der har vi mottatt søknad og de har dialog for ansettesle av trener. Det skal også
utvikles en plan for hvoradn klubben ved vår støtte kan ta et klubbutviklingsansvar ut over egne
klubb i midt-Norge.
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IV

INFORMASJONSSAKER

4.1

Rapport fra president
Ingen spesielle saker

4.2

Rapport fra Gen.sek
Gen.sek informerte om at driftsregnskap pr 1. juni foreligger, men tiden tillot ikke en
gjennomgang. Dette sendes ut et nytt regnskap pr 1. august vil bli presentert og informert om
på neste møte.

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. Pr dato er
følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.17.
 Eidanger IL – BTG
Region Sør
 Veitvet Sportsklubb, Oslo Region Øst
Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder:
 Fredrikstad BTK
Region Øst
 Skreia (Toten)
Region Øst
 Gjøvik
Region Øst
 Halden
Region Øst
 Horten
Region Sør
 Nøtterøy
Region Sør

V

NESTE MØTE

5.1

Planlagte møter
Neste møte: 3.- 4. september i Kragerø

_____________
Erik Lindholm
President

_____________
Lise Solem Høeg
Styremedlem

_____________
Liv Sæther
Styremedlem

___________
Anders Hovden
Styremedlem

__________________
Olav Haraldseid
1. varamedlem

16.06.2017

_________________
Christian Ibenfeldt
Visepresident

______________
Anders Haukedalen
Styremedlem

___________
Roar Frøseth
Styremedlem

___________________
Laura Krumina
2. varamedlem

______________________
Svenn-Erik Nordby (ref)
Gen.sek
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Vedtak på innkomne forslag til endringer i Konkurransereglement
Innen fristen har vi mottatt følgende forslag til endringer i NBTFs KonkurranseRepresentasjonsreglement og Tilleggsbestemmelser. Noen av de innkomne forslagene vil bli
løftet til Tinget for diskusjon, mens de fleste vil bli behandlet av styret.
FORSLAG 1/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket

Eksisterende tekst i dagens regel

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Generelle bestemmelser: 1.15.1 Plassering ved puljespill
Om de innbyrdes poengene mellom berørte spillere fortsatt er
like 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.
Tillegg til tekst:
Den med høyest settkvotient/ballkvotient vinner. Eks: Spiller A=
5/4 (vunnede/tapte sett). Spiller B= 4/3. [5/4=1,25. 4/3=1,33].
Spiller B vinner.
Lettere å forstå hvem som vinner med et eksempel. Viktig å vise
til at høyest settkvotient/ballkvotient vinner.

Vedtak
Vedtatt

FORSLAG 2/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket
Eksisterende tekst i dagens regel

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Turneringer: 2.5.4 Etteranmeldinger
Ingen
2.5.6: Etteranmeldingsgebyr:
Arrangør kan ta seg rett til å benytte gebyr for enkeltpersoner
og klubber som melder på spillere etter opplyst påmeldingsfrist.
Skal dette benyttes må det vises i invitasjon, i tillegg til hvilke
satser som gjelder.
Maksimale satser for etteranmeldingsgebyr (påmeldinger etter
påmeldingsfrist) finner man i «Satser og aldersbestemmelser»
under «2.4.2 maksimale startkontigenter»
Grunnlaget er at det stadig er et problem med
etteranmeldinger fra klubber. Det er som oftest de samme
klubbene som henger etter og som skaper problemer ved
arrangering av stevner (i forhold til bestilling av premier,
oppsett av tidsskjema etc.). Man ønsker selvsagt ikke å si nei til
påmeldinger der det går utover yngre deltakere. Med et gebyr
til klubbene, vil KANSKJE dette skape en mer ryddig hverdag for
stevnearrangører og at flere klubber vil melde på til riktig tid.
Det kan nevne at flere idretter benytter slike satser, men da en
del høyere summer.

Vedtak
Ikke vedtatt
FORSLAG 3/54
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Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket

Eksisterende tekst i dagens regel

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Satser: 2.4.2 Maksimale startkontigenter
(konkurransereglementet)
For etteranmeldinger kan det tas dobbel startkontingent. I NM
er det kun lagt inn priser for offisielle klasser. Arrangøren, i
samråd med TD, eventuelt overdommer, avgjør startkontingent
for uoffisielle og innlagte klasser.
Fjerne eksisterende tekst.
Maksimale satser for etteranmeldingsgebyr (påmeldinger etter
påmeldingsfrist):
Enkel etterpåmelding (1
30 kr per
enkeltperson)
klasse
Klubbpåmelding 2-3 personer
100 kr per
klubb
Klubbpåmelding 4-6 personer
200 kr per
klubb
Klubbpåmelding 7-9 personer
300 kr per
klubb
Klubbpåmelding 10+ personer 400 kr per
klubb

Kun et forslag på satser (prisene kan diskuteres/kun satt som
eksempler). Grunnlaget er at det stadig er et problem med
etteranmeldinger fra klubber. Det er som oftest de samme
klubbene som henger etter og som skaper problemer ved
arrangering av stevner (i forhold til bestilling av premier,
oppsett av tidsskjema etc.). Man ønsker selvsagt ikke å si nei til
påmeldinger der det går utover yngre deltakere. Med et gebyr
til klubbene, vil KANSKJE dette skape en mer ryddig hverdag for
stevnearrangører og at flere klubber vil melde på til riktig tid.
Det kan nevne at flere idretter benytter slike satser, men da en
del høyere summer. Dobbel startkontingent som eksisterende
tekst viser til blir alt for høy.

Vedtak
Ikke vedtatt

FORSLAG 4/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket

Eksisterende tekst i dagens regel

Modum BTK
Turneringer: 2.7.3.1 Antall styrkeseedede deltakere

Antall påmeldte
deltakere/par
-11

Antall styrkeseedede
deltakere/par
2
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12-31
32-63
64-

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

4
8
16

Det bør minst styrkeseedes antall deltakere ut fra tabellen. Ved
puljespill bør det styrkeseedes like mange spillere som det er
puljer. Ved snaketrekning rangeres samtlige spillere etter
rankingen.
Fjerne tabell. Kun ha følgende tekst:
Ved puljespill skal det styrkeseedes like mange spillere som det
er puljer. Ved snaketrekning rangeres samtlige spillere etter
rankingen.
Flere klubber benytter forskjellige regler for seeding.
Begrunnelsen for at seeding av like mange spillere som det er
puljer er rett og slett fordi dette er den mest rettferdige
metoden for alle spillere. Med dette slipper man puljer med alt
for bra spillere i forhold til resten. Useedede spillere vil ha en
mer vanskelig vei å gå hvis man havner i slike puljer der man har
flere «seedede» spillere. Denne måten er også lettere å utføre
arrangementsteknisk.

Vedtak
Ikke vedtatt utredes videre av Sektor arrangement
FORSLAG 5/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket
Eksisterende tekst i dagens regel
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt
Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Turneringer: 2.4.2 Innbydelse (innhold)
Ingen
Ekstra punkt:
* Opplyse om at 10 kr fra hver klasse per deltaker går til Stevne
10’ern
Flere som ikke opplyser om stevne 10’ern og som ikke tar med
dette i påmeldingssatsene.

Vedtak
Vedtatt

FORSLAG 6/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket
Eksisterende tekst i dagens regel

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Tilleggsbestemmelse 1 – NM: 1.3.2
Alle deltakere skal benytte startnummer, eventuelt spillerens
navn på baksiden av trøyen. I NM for senior skal spillenumrene
fordeles etter rankingen (ref. rankingpoeng). Numrene skal
være synlige i offentlige deltakerlister og i program.
Ekstra tekst: Arrangør kan opplyse om at spillere skal benytte
startnummer til tross for at spillerens navn på baksiden av
trøyen. Dette kan kun benyttes hvis det gagner arrangør noe i
forhold til sponsorinntekter osv.
Arrangør får som oftest sponsoravtale på startnumre.
Arrangementer der startnumre benyttes kun ved noen tilfeller,
vil dette virke negativt ovenfor sponsorer/avtalepartnere etc.
NORGES BORDTENNISFORBUND
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Vedtak
Vedtatt, men ja kun et krav dersom arrangør har reklame på nummerlappen

FORSLAG 7/54
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
Henvisning til §/pkt i regelverket

Eksisterende tekst i dagens regel

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt

Begrunnelse for forslaget

Modum BTK
Representasjonsreglementet: 1.3.6.2.1
Overgangsdato/karantenetid
Overgangsdato
Karantene
1.august – 31.mars t.o.m. 90.dag
1.april – 31.mai
t.o.m 30. juni
1.juni – 31.juli
t.o.m 30. dag
Overgangsdato
Karantene
1.august – 31.mars t.o.m. 60.dag
1.april – 31.mai
t.o.m 30. juni
1.juni – 31.juli
t.o.m 30. dag
Karantenetiden er for lang. Dette går kun utover spillere som
ikke får delta i Norske turneringer.

Vedtak
Vedtatt
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FORSLAG 8/54

Navn på forslag: Plasseringsspill til siste plassering i NM
Navn på forslagstiller: Oppegård IL
Henvisning til pkt. i regelverket: Tilleggsbestemmelsene: 1.2 AVVIKLING AV LAGKAMPER
Eksisterende tekst:

1.2

AVVIKLING AV LAGKAMPER

Lagkamper i NM avsluttes når et av lagene har vunnet 5 kamper (klassisk Swaythling Cup) og 3 kamper (ny
Swaythling Cup eller Corbillion Cup), uavhengig av kamprekkefølgen.
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”.
Forslag til ny tekst:

1.2

AVVIKLING AV LAGKAMPER

Lagkamper i NM avsluttes når et av lagene har vunnet 5 kamper (klassisk Swaythling Cup) og 3 kamper (ny
Swaythling Cup eller Corbillion Cup), uavhengig av kamprekkefølgen.
Med plasseringsspill menes at det skal spilles om alle plasseringene. Dersom flere enn 16 deltakende lag
kan det imidlertid spilles til kun nest siste kamp. Kamp om 3. og 4. plassen skal imidlertid alltid spilles.
Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, 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.
I klasser med 16 eller færre deltakende lag skal det spilles til siste kamp, så sant ikke hensynet til en
forsvarlig avvikling av stevnet tilsier noe annet. Rekkefølgen vil da bli som følger; Nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr
5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12 osv.
I plasseringsspillet kan arrangør la spillerne dømme kampene selv. Alle enkeltkamper i plasseringsspillet
skal spilles best av 5 sett. Dersom det er helt nødvendig av hensyn til en forsvarlig avvikling av stevnet kan
imidlertid TD, i samråd med arrangøren, bestemme at kampene skal spilles best av 3 sett.
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”.
Begrunnelse for forslaget:
Lagkonkurransen i NM (og Stiga 11) er et høydepunkt for mange av spillerne som melder seg på til NM, og uten denne ville det
være færre deltakere i NM. Imidlertid ser vi gjentakende ganger at mange lag bare får spilt to eller 3 lagkamper fordi
plasseringsspillet ikke spilles fullt ut. Særlig gjelder dette for jentene.
Dette gjøres på tross av at det som oftest er fullt mulig arrangementsmessig å gjennomføre plasseringsspillet til siste kamp. Det er
synd at spillere som tar seg fri fra skolen en hel dag og reiser over store avstander for å delta ikke får spille den siste lagkampen,
som i mange tilfeller også vil være den mest jevne og spennende lagkampen de får spille i mesterskapet. Å spille
plasseringskamper til siste kamp er helt vanlig i f.eks. Volleyball.
I klasser som er fulltegnet med 32 lag (som f.eks. Gutter 15 i NM for yngre 2016) får imidlertid alle lag 4 lagkamper selv om man
kun spiller til nest siste kamp. Dette er i og for seg tilstrekkelig med tanke på mengde/tid. Imidlertid bør det uansett spilles siste
kamp om 3. og 4. plass, slik at ikke noen lagklasser får delt tredjeplass, mens andre får kun én tredjeplass.
Det har også skjedd flere ganger at plasseringsspillet gjennomføres med best av 3 enkeltkamper. Dette er også etter vårt helt
unødvendig i de fleste tilfeller, og fører til enda mindre spill for de deltakende lag, og en slags ytterligere degradering av
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plasseringsspillet. Plasseringsspillet bør ikke gjennomføres som best av 3 sett dersom det ikke er tungtveiende
arrangementsmessige grunner til dette.

Vedtak
Vedtatt, men det skal ikke spilles om 3dje plass
FORSLAG 9/54
Navn på forslag: NM for yngre - «Consolation game» i double + inndeling i A- og B-klasser i single
Navn på forslagstiller: Oppegård IL
Henvisning til pkt. i regelverket: 2.12.2.3 NM for gutter og jenter
Eksisterende tekst:

2.12.2.3 NM for gutter og jenter
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 15 single, Jenter 15 single, Gutter double, Jenter
double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 15 sittende single, Jenter 15 sittende
single, Gutter 15 stående single, Jenter 15 stående single funksjonshemmede, åpen double,
funksjonshemmede åpen single.
Innlagte klasser er Gutter 13 single og Jenter 13 single.
Det skal ikke arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single.
Forslag til ny tekst:

2.12.2.3 NM for gutter og jenter
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 15 single, Jenter 15 single, Gutter double, Jenter
double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 15 sittende single, Jenter 15 sittende
single, Gutter 15 stående single, Jenter 15 stående single funksjonshemmede, åpen double,
funksjonshemmede åpen single.
Single-klassene deles inn i A- og B-klasse dersom flere enn 64 påmeldte, slik at det blir 48 deltakere i Aklassen. Ved flere enn 96 påmeldte økes antall deltakere i A-klassen til 64.
Double-klassene arrangeres med «Consolation Game»/B-sluttspill for de som slås ut i første runde dersom
dette er kapasitetsmessig mulig for arrangøren.
For lagkonkurransen, se Tilleggsbestemmelsene, pkt. 1.2.
Innlagte klasser er Gutter 13 single og Jenter 13 single.
Begrunnelse for forslaget:
Consolation game i double
Vanlig oppsett for NM for yngre er at double-klassene og de innlagte 13-årsklassene spilles på lørdagen. Double-klassene spilles
som ren cup, mens 13-årsklassene spilles med innledende puljespill.
Dette fører til at en svært stor andel av 14- og 15-åringene bare får spilt én eneste kamp på lørdagen. Jentene får stort sett stilt i to
double-klasser, mens flertallet av guttene bare får stilt i Gutter double pga. at den skjeve kjønnsfordelingen ikke gir de mulighet
til å stille i mixed. Svært mange spillere er utslått av den eneste klassen de kan stille i allerede tidlig på morgenen på lørdagen.
Dette er neppe god ungdoms-psykologi dersom Norge ønsker å motivere flere unge til å fortsette med bordtennis.
Som arrangør av NM for yngre to ganger mener vi at det er godt med kapasitet i hallen utover lørdagen til å arrangere
«consolation game»/B-sluttspill for de som blir utslått i første runde i double.
En slik endring vil også gjøre det mer meningsfullt for klubber å bruke tid på å trene double før mesterskapet. Når muligheten er
så stor for at det bare blir én double-kamp blir det bare demotiverende å bruke for mye tid på double-trening før NM. For mange
spillere er det dessuten bare i NM de spiller double i løpet av et år.
B-sluttspill etter første runde i double vil også medføre at det blir værende mer folk i hallen utover dagen, herunder trolig også
flere som får med seg finalene.
Inndeling i A- og B-klasse i single-klassene
NORGES BORDTENNISFORBUND
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Vi mener det igjen bør åpnes for at det skal være nivåinndeling i NM for yngre. Det er et tankekors at det i Senior-NM er
nivåinndeling i single (hhv. Eliteklasse og Herrer B), mens det for de yngste ikke er slik.
Dette vil gi flere jevne kamper både for de bedre og de mindre gode spillerne, og dermed et motiverende NM for flere. I tillegg er
det ingen arrangementsmessig/tidsmessig ulempe å få to mindre klasser i Gutter 15 på søndagen framfor én stor.
Vi foreslår samme praksis som man har brukt i Norges Cup, nemlig at kun de 48 beste på Norgesrankingen er sikret en plass i Aklassen dersom flere enn 64 påmeldte, men at dette utvides til 64 i A-klassen dersom flere enn 96 påmeldte.

Innstilling fra Tinget
Ble behandlet og ble anbefalt vedtatt
Fra Liv:

Forslagene (9 og 42) ligner litt, og jeg har ingen innsigelser mot intensjonen, men jeg mener vi må bestemme oss for
om vi velger A og B klasser eller rekruttklasse. Det er ikke helt det samme. Har vi A/B klasse har spillerne intet valg,
de må spille der de blir plassert. Har vi rekruttklasse kan spillere under rekruttgrensen velge.

Vedtak
Vedtatt at det arrangeres A- og B- klasse i NM Yngre
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12

FORSLAG 10/54

Navn på forslag: Offisielle Norges Cup-klasser for Gutter 13 og Herrer junior
Navn på forslagstiller: Oppegård IL
Henvisning til pkt. i regelverket: 2.1.4 SNC-KLASSER
Eksisterende tekst:

2.1.4

SNC-KLASSER

Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede
sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede sittende, Damer funksjonshemmede
stående. Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13 år,
Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste poengsummer
for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer
elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede
stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende og Damer
funksjonshemmede sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.
Forslag til ny tekst:

2.1.4

SNC-KLASSER

Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede
sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede sittende, Damer funksjonshemmede
stående. Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer junior, Jenter 13 år,
Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste poengsummer
for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer
elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Herrer junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år, Gutter 13 år,
Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende
og Damer funksjonshemmede sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.
Begrunnelse for forslaget:
Vi mener at det er uheldig motivasjonsmessig at klassene Gutter 13 år og Herrer junior har blitt tatt ut som offisielle SNC-

klasser (klasser der det gis faste poengsummer for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering
til Stiga Norgescupfinalen). Her forsøker man å løse utfordringen med det lave antallet jente-/damespillere i
Norge ved å ta ut to av de viktigste klassene på gutte-/herresiden når det gjelder å få guttespillere til å
fortsette å satse på bordtennis.
Mange av de nest beste guttene i 12-13-årsklassen og i juniorklassen har nå i realiteten ingen mulighet til å
kvalifisere seg til Norges Cup finale. Dermed forsvinner noe som tjener som en viktig motivasjonsfaktor.
Veldig mange spillere gir seg eller trapper kraftig ned både før de når junioralder og etter at de har nådd
junioralder. Ved å ha tatt ut disse to klassene som offisielle NC-klasser bidrar man bare til å forsterke en slik
trend.
Jentenes tilbud blir ikke dårligere av at guttenes tilbud for 13-årsklassen og junior 17 tilbakeføres.
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Vedtak
Ikke vedtatt utredes videre av Sektor arrangement

FORSLAG 11/54
Forslag fra Husøy og Foynland om endringer i konkurransereglementet.
Dagens regel: 3.9.3.2.4
I 3. divisjon kan man i de fire siste singlekampene benytte inntil 2 nye spillere.
Oppsett offentliggjøres før kampstart.
Foreslås endret til:
I de fire siste singlekampene kan man benytte inntil 2 nye spillere.
Subsidiært:
I de fire siste kampene kan man benytte en ny spiller.
Det vil si at det gjelder alle (eventuelt flere) divisjoner (ikke bare 3. divisjon) og at et eventuelt bytte ikke
må oppgis på forhånd.
Subsidiært:
I de fire siste kampene kan man benytte to nye spillere. Oppsett offentliggjøres før start.
Begrunnelse:
Ved bruk av en femte spiller vil lagkampene få et ekstra taktisk moment liknende det å bytte spiller i 2./3.posisjon. I tillegg vil det kunne gi flere muligheter til yngre spillere som i utgangspunktet ikke har nivået
helt inne til å byttes inn og få matching på et høyere nivå.
Å ta bort setningen om at det må offentliggjøres før start – og at byttene kan skje “plutselig” etter
doublekampene – øker muligheten for å gi yngre spillere sjansen, eller for å gjøre taktiske grep i en kamp
man ligger under.
Dette vil helt uten tvil også virke inspirerende på lagfølelse og lagmoral ved at man kan trekke inn flere
spillere i en lagkamp. Da vil også en femte- og eventuelt sjettemann føle større grad av involvering enn hvis
vedkommende kun er benkesliter gjennom en helg.
Det er også vanskelig å se at noe som er riktig i 3.divisjon er galt i de øvrige divisjoner.
Regelendringen trer i kraft for sesongen 2017-2018
Innstilling fra Lovkomiteen
Lovkomiteen har i ingen kommentar m.h.t om det er hensiktsmessig å innføre i alle divisjoner. At en tar bort
regelen om at oppsettet må offentliggjøres før kampstart, vil gi større muligheter for at 5. og 6. spiller på laget
kan få spille oftere.

Vedtak
Vedtatt, men kun for 3. div
FORSLAG 12/54
Forslag om ny breddeklasse for damer
Navn på forslagstiller: Region øst
Henvisning til pkt. i regelverket: 1.4.2.2.3 Damer
Eksisterende tekst:

1.4.2.2.3 Damer
Klasse
Elite
Damer A
Damer B

Start
1800
1500
0

Slutt
og over
1799
1499

Start

Slutt

Forslag til ny tekst:

1.4.2.2.3 Damer
Klasse
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Elite
Damer A
Damer B
Damer C

1800
1500
1200
0

og over
1799
1499
1199

Begrunnelse for forslaget:
I regionens arbeid med å styrke breddetilbudet til voksne spillere er det behov for en egen dameklasse med like lav rankinggrense som Herrer F. Vi planlegger å sette opp en slik klasse fast i våre regionstevner framover. Erfaringen av å la damene spille
sammen med herrene i Herrer F er at det er til dels svært store nivåforskjeller mellom de kvinner og menn som har vært påmeldt.

Vedtak
Vedtatt
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FORSLAG 13/54

Forslag om endring mhp. Innplassering av nye spillere på norgesrankingen
Navn på forslagstiller: Region øst
Henvisning til pkt. i regelverket: 1.5.2.1 Innplassering av nye spillere – startpoeng
Eksisterende tekst:

1.5.2.1 Innplassering av nye spillere – startpoeng
Nye yngre spillere plasseres etter den aldersklasse og kjønn de tilhører. Nye junior og seniorspillere
plasseres skjønnsmessig av NBTF’s rankingkomité på basis av resultater oppnådd i første måned spilleren
er i aktivitet. I spesielle tilfeller kan skjønnsmessig startpoeng og poengplassering foretas av NBTF også for
yngre spillere.
Der hvor det av hensyn til riktig seeding er viktig, kan skjønnsmessig vurdering også kunne skje i forkant av
deltakelse på stevner og seriespill.
Klassetilhørighet Startpoeng Klassetilhørighet Startpoeng
Jenter 15
1250
Gutter 15 og eldre 1350
Jenter 13
1150
Gutter 13
1250
Jenter 11
1100
Gutter 11
1150
Forslag til ny tekst:

1.5.2.1 Innplassering av nye spillere – startpoeng
Nye yngre spillere plasseres inn etter rankingkomitéens retningslinjer til startpoeng per årskull. Disse retningslinjene er
tilgjengelig på bordtennis.no.

Nye junior og seniorspillere plasseres skjønnsmessig av NBTF’s rankingkomité på basis av resultater
oppnådd i første måned spilleren er i aktivitet. Nye voksne spillere som antas å være nybegynnere skal uansett ikke
plasseres inn høyere enn 1150 i startpoeng.

I spesielle tilfeller kan skjønnsmessig startpoeng og poengplassering foretas av NBTF også for yngre
spillere.
Der hvor det av hensyn til riktig seeding er viktig, kan skjønnsmessig vurdering også kunne skje i forkant av
deltakelse på stevner og seriespill.
Begrunnelse for forslaget:
Regelverket for innplassering av nye spillere fører til at de nye spillerne blir innplassert langt over sitt reelle nivå. Dette er uheldig
av flere grunner:
 Yngre spillere opplever at de bare synker og synker på rankingen. Dette er demotiverende for barn og ungdom.
 Spillere som kan ha spilt i flere år blir forbigått av helt nye (og ofte i tillegg langt yngre) spillere på rankingen. Dette er
demotiverende for spillere som har brukt flere år på å klatre oppover/stabilisere seg på rankingen.
 Kanskje viktigst av alt: Den helt urealistiske innplasseringen vanskeliggjør (og i verste fall ødelegger) for muligheten
for å bruke norgesrankingen som et verktøy for å skape nivåinndeling i turneringer og serie på en måte som fremmer
breddeidretten og motiverer flere til å fortsette med bordtennis. Som eksempel ville det være helt umulig å ha noen
fornuftig inndeling i A- og B-klasser på våre regionstevner dersom vi ikke aktivt hadde fulgt opp og fått nye yngre
spillere nedsatt lavere på rankingen enn regelverket tilsier. Om regelverket hadde blitt fulgt på dette punkt ville det også
medført at flere nybegynnere ville blitt seedet selv i noen av A-klassene.
Det er derfor viktig at man gir rankingkomitéen fullmakt til å lage retningslinjer for hvor hvert enkelt årskull av yngre spillere bør
innplasseres. Disse retningslinjene bør så være enkelt tilgjengelige på bordtennis.no. Region øst har forslag om hva disse
startpoengene bør være, noe som rankingkomitéen så kan vurdere. Hensikten med retningslinjene blir også å motvirke at noen
klubber setter inn spillere for lavt på rankingen.
Et evt. behov for/ønske om å ha inflasjon i rankingsystemet bør heller håndteres på annen måte, fortrinnsvis ved å øke
poengdifferansen mellom de som vinner og de som taper en kamp.
Når det gjelder nye voksne spillere har de fleste blitt plassert inn på 1250. Dette er også reelt sett en god del for høyt. For at nye
voksne skal kunne stille i Herrer F (og evt. ny dameklasse C) med 1200 poeng i grense, foreslår vi derfor at regelverket for
voksne spillere endres til at de ikke skal settes høyere inn enn 1150.

Vedtak
Vedtatt
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FORSLAG 14/54
Forslagstiller: Fokus BTK
Henvisning til 3.1.4
SPILLEFORM
Eksisterende tekst:
Det spilles “alle mot alle” i en pulje per klasse. Alle spillere settes opp i henhold til online ranking 1-8. Klubboppgjør må spilles
dag 1 og overstyrer fastsatt spillerekkefølge. Følgende spillerekkefølge benyttes:
Runde 1
1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Spilles lørdag
Runde 2
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
Spilles lørdag
Runde 3
1-4, 2-3, 5-8, 6-7
Spilles lørdag
Runde 4
1-7, 2-8, 3-5, 4-6
Spilles lørdag
Runde 5
1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Spilles søndag
Runde 6
1-3, 2-4, 5-7, 6-8
Spilles søndag
Runde 7
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Spilles søndag
Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene og Eldre Junior, skal spilles best av 5
sett. Eliteklassene og Eldre Junior spilles best av 7 sett. NBTF kan beslutte å slå sammen klasser, eventuelt redusere antallet
spillere i klasser med lav deltakelse.
Ny tekst:
Det spilles “alle mot alle” i en pulje per klasse. Alle spillere settes opp i henhold til online ranking 1-8. Klubboppgjør må spilles
dag 1 og overstyrer fastsatt spillerekkefølge. Følgende spillerekkefølge benyttes:
Runde 1
1-8, 2-7, 3-6, 4-5
Spilles lørdag
Runde 2
1-6, 2-5, 3-8, 4-7
Spilles lørdag
Runde 3
1-4, 2-3, 5-8, 6-7
Spilles lørdag
Runde 4
1-7, 2-8, 3-5, 4-6
Spilles lørdag
Runde 5
1-5, 2-6, 3-7, 4-8
Spilles søndag
Runde 6
1-3, 2-4, 5-7, 6-8
Spilles søndag
Runde 7
1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Spilles søndag
Alle kampene i samme runde skal starte samtidig. Alle kamper, bortsett fra eliteklassene og Eldre Junior, skal spilles best av 5
sett. Eliteklassene og Eldre Junior spilles best av 7 sett. NBTF kan beslutte å slå sammen klasser, eventuelt redusere antallet
spillere i klasser med lav deltakelse. Tillegg til tekst: Hvis en spiller gir wo (uavhengig grunn) etter at turneringen er påbegynt
beholdes resultatet av spilte kamper, og eventuelle resterende kamper i turneringen tapes 0-11 i alle sett og rankingpoeng tapes.
Begrunnelse: Flere ganger har det skjedd at spillere som har gjort det dårlig dag en gir wo dag to av diverse årsaker. Dette kan få
store konsekvenser for sluttresultatet da alle kamper blir strøket. I værste fall kan det endre vinner av hele turneringen. I det meste
ekstreme eksempelet kan jo en spiller som har spilt alle 6 kamper. Bli skadet i kamp 7 som han er i ferd med å tape må gi wo, alle
kamper denne spilleren har spilt blir med nåværende reglement strøket og hele resultatlisten kan endres.

Vedtak
Ikke vedtatt
FORSLAG 15/54

Navn på forslagstiller: Laksevåg Btk
Henvisning til §/pkt i regelverket
KONKURRANSEREGLEMENTET
KAPITTEL 3. LAGSERIEN
3.4.2.1 Antall utenlandske spillere
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, og lagserien er åpen for alle EU/ EØSborgere. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk spiller” eller er
EU/EØS – borger, per seriekamp.
Eksisterende tekst i dagens regel
Det er teksten over som gjelder pr. dato. Forbundsstyret har vedtatt noe annet i et styrevedtak.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Vi ber om dagens tekst med der det er lov for EU/EØS borgere å spille i Norge opprettholdes.
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Begrunnelse for forslaget
Vi skal følge lover og regler og må forholde oss til fri flyt i EØS avtalen. Vi mener at å begrense antall
spillere ikke kan være mulig i forhold til lover og regler.
Sverige følger dagens regelverk 3.4.2.1. Tyskland har også flere lag med f.eks. reine lag med kinesere og
andre lag har spillere fra andre lag i Europa på sine lag i Bundesligaen.
B-72 melder på sine nettsider at de har 11 spillere som spiller i det svenske seriesystemet. For noen år siden
sendte B-72 fire damespillere til Svensk topp serie. Det vil altså si at B-72 spilte med fire norske spillere
av fire mulige i svensk topp serie.
Det er veldig sjelden at det brukes 4 int. spillere på serielag i Norge. Vi har kun i et sluttspill kamp gjort
dette. Da meldte både Espen Rønneberg og Lars Rønneberg forfall og vi hadde ikke annet valg enn å spille
med et rent int. lag.
Vi ønsker at det skal spille norske spillere på våre lag og det ønsker alle serielag i norsk bordtennis. Men,
det er ikke mulig å ha reine «norske» lag i serien for alle lag i alle kamper og dermed må den gamle regelen
også gjelde fremover etter vårt syn.
Et annet viktig moment er at vi må følge svenskenes regelverk. Vi sender altså spiller til svenske klubber og
serielag der det kan spilles med fire norske spillere i Sverige. Så velger lilleputt nasjonen Norge å utestenge
svenske spillere fra norsk seriespill!
Vedtak
NEI, men utredes av arrangement. Viser til vedtaket i sak 11/20 fra 2016 nedenfor

FORSLAGET FRA 2016 OG VEDTAKET:
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Forslag 11/20 (2016)
Navn på endringsforslaget
NBTF_SA_3_2016: Kun 1 «utenlandsk» spiller pr lagkamp
Navn på forslagstiller (klubb, region, etc)
NBTF sektor Arrangement
Henvisning til §/pkt i regelverket Eksisterende tekst i dagens regel

Konkurransereglementet
3.4.2.1 Antall utenlandske spillere
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, og Iagserien er åpen for alle EU/ EØSborgere. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk spiller” eller er
EU/EØS – borger, per seriekamp.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)

Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, «norsk seriespiller» eller er norsk statsborger.
En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk spiller”, «norsk
seriespiller» eller er norsk statsborger, per seriekamp.
Begrunnelse for forslaget
Norge er en liten bordtennisnasjon. De nest beste og tredje beste spillerne fra sterke bordtennisnasjoner dominerer
de siste årene seriesystemet så mye at ingen klubber som satser på å bygge opp et lag med egenutviklede spillere
har mulighet til å hevde seg. Man kan «kjøpe» seg til seier i Norsk eliteserie.
Dette vil da i praksis kun gjelde de utenlandske spillere som kun blir flydd inn til kamp og flydd ut igjen etter kampslutt.
Disse spillerne bidrar minimalt til kompetanseoverføring til norske klubber.
Andre idretter som f.eks fotball som også kan «kjøpe» seg til seier har slike spillere boende i Norge og de er således
verdifulle for den aktuelle klubb i treningsarbeid og lignende.
Seriefinalen 2015 ble spilt med kun spillere som ikke var norske statsborgere. Seriefinalen i 2016 ble spilt med 6 av 8
spillere som var flydd inn til landet ifbm kampen. Av 9 kamper var det kun 1 kamp som en norsk spiller i praksis var
med og avgjorde.
Styrets vedtak

Vedtatt, men med 2 utenlandske spillere og ikke 1 som i forslaget. Gjelder fra sesongen 2017-2018
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FORSLAG 16/54

Navn på forslagstiller: Laksevåg Btk.
Henvisning til §/pkt i regelverket
BUDSJETT BEHANDLING
Et årlig kurs i august hvert år der NBTF inviterer – «hvordan sende live på Internett fra seriekamper og
stevner». Det legges av kr.30 000 i budsjettet hvert år til dette kurset.
Eksisterende tekst i dagens regel
OPPRETTELE AV KURS FOR SENDING AV LIVE BORDTENNIS PÅ INTERNETT
Begrunnelse for forslaget
Vi må bli mye flinkere som idrett på dette området. Vi kommer ikke i media hverken på TV eller i aviser
tilstrekkelig. Sammen med Face book, NBTS nettside må vi gjennom live sendinger komme ut med sporten
vår til våre egne og til så mange som mulig utenfor vår egen lekegrind.
Vedtak
Vedtatt under budsjettbehandlingen på Tinget

FORSLAG 17/54
Forslag fra NBTF Arrangementsutvalg
2.12.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
NM tildeles arrangør etter approbasjonssøknad.
NM deles opp i fire adskilte mesterskap:
•Hoved-NM for seniorer
•NM for juniorer og eldre juniorer
•NM for gutter og Jenter
•NM for veteraner
Endring til:
2.12.1 INNLEDENDE BESTEMMELSER
NM tildeles arrangør etter approbasjonssøknad.
NM deles opp i fem adskilte mesterskap:
•Hoved-NM for seniorer
•NM for juniorer
•NM for eldre juniorer
•NM for gutter og Jenter
•NM for veteraner
Innstilling fra Lovkomiteen
Lovkomiteen har ikke vurdert noen av disse sakene som problematisk i forhold til regelverket, men
ønsker også deres vurdering.
Vedtak
Det ble vedtatt at vi neste sesong avholde eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre
Junior vil da avvikles på to dager. Mixed double Junior innføres som ny klasse.

NORGES BORDTENNISFORBUND

20

FORSLAG 18/54
2.12.2.2 NM for junior og eldre juniorer

Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior lag, Herrer
Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Eldre Junior double, Damer Eldre Junior double,
Eldre Junior Mixed Double, Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Funksjonshemmet: Åpen Eldre Junior
single, Herrer Eldre Junior sittende single, Damer Eldre Junior sittende single, Herrer Eldre Junior stående
single, Damer Eldre Junior stående single.
For funksjonsfriske klasser skal klassene fordeles pr dag slik:
Fredag: Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Eldre Junior Mixed Double Lørdag: Herrer Eldre Junior
double, Damer Eldre Junior double, Herrer Junior single, Damer Junior single Søndag: Herrer Eldre Junior
Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Junior double, Damer Junior Double.
Ny forslag (endring):
2.12.2.2 NM for junior
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Herrer Junior single,
Damer Junior single, Herrer Junior double, Damer Junior Double, Junior Mixed Double, Funksjonshemmet:
Åpen Junior single, Herrer Junior sittende single, Damer Junior sittende single, Herrer Junior stående single,
Damer Junior stående single.

Innstilling fra Lovkomiteen
Lovkomiteen har ikke vurdert noen av disse sakene som problematisk i forhold til regelverket, men
ønsker også deres vurdering.
Vedtak
Det ble vedtatt at vi neste sesong avholde eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre
Junior vil da avvikles på to dager. Mixed double Junior innføres som ny klasse.

FORSLAG 19/54
2.12.2.5 NM for eldre juniorer
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer Eldre Junior lag, Damer Eldre Junior lag, Herrer
Eldre Junior Single, Damer Eldre Junior Single, Herrer Eldre Junior double, Damer Eldre Junior double,
Eldre Junior Mixed Double, Herrer Junior lag, Damer Junior lag, Funksjonshemmet: Åpen Eldre Junior
single, Herrer Eldre Junior sittende single, Damer Eldre Junior sittende single, Herrer Eldre Junior stående
single, Damer Eldre Junior stående single.
Innstilling fra Lovkomiteen
Lovkomiteen har ikke vurdert noen av disse sakene som problematisk i forhold til regelverket, men
ønsker også deres vurdering.
Vedtak
Det ble vedtatt at vi neste sesong avholde eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre
Junior vil da avvikles på to dager. Mixed double Junior innføres som ny klasse.
FORSLAG 20/54
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2.1.2

ANTALL SNC

Det arrangeres 2 SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se kapittel 3.
Ny forslag (endring):
2.1.2
ANTALL SNC
Det arrangeres 3 SNC-stevner per spilleår. Disse leder frem til Stiga Norgescupfinalen, se kapittel 3.
Innstilling fra Lovkomiteen
Lovkomiteen har ikke vurdert noen av disse sakene som problematisk i forhold til regelverket, men
ønsker også deres vurdering.

Vedtak
Det skal arrangeres tre NC neste år som alle vil telle til SNC-finalen. SNC-finalen ønsker vi skal være i slutten av
april, men vi må se hvordan det passer med terminlista for øvrig

FORSLAG 21/54
Endring på alder fra 21 til 23 år for eldre junior
ALDERSBESTEMMELSER
I HENHOLD TIL KONKURRANSEREGLEMENTET, PKT. 1.4.1
For sesongen 2017– 2018 gjelder følgende aldersbestemmelser
Gutter/Jenter 11
Født tidligst i 2006
Gutter/Jenter 13
Født tidligst i 2004
Gutter/Jenter 15
Født tidligst i 2002
Herrer/Damer junior
Født tidligst i 2000
Herrer/Damer eldre junior
Født tidligst i 1994 (NY FORSLAG)
For kalenderåret 2017 gjelder følgende aldersbestemmelser
Veteran 35
Født senest i 1982
Veteran 40
Født senest i 1977
Veteran 50
Født senest i 1967
Veteran 60
Født senest i 1957
Veteran 65
Født senest i 1952
Veteran 70
Født senest i 1947
For kalenderåret 2018 gjelder følgende aldersbestemmelser
Veteran 35
Født senest i 1983
Veteran 40
Født senest i 1978
Veteran 50
Født senest i 1968
Veteran 60
Født senest i 1958
Veteran 65
Født senest i 1953
Veteran 70
Født senest i 1948
Vedtak
Det ble vedtatt at vi neste sesong avholde eget NM Eldre Junior. Både NM Junior og det nye NM Eldre
Junior vil da avvikles på to dager. Mixed double Junior innføres som ny klasse.

Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.1.5.1 RT og AT
1.1.5.2 KT
1.1.5.1 RT og AT
Styret kan for AT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra
bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes
sammen med approbasjonssøknaden.
1.1.5.2 KT

Forslag til ny tekst

Regionstyret kan for RT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra
bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes
senest én måned før turneringen.
1.1.5.1 RT og AT
Styret kan for RT og AT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra
bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes
sammen med approbasjonssøknaden.
1.1.5.2 KT

Begrunnelse for
forslaget

Regionstyret kan for RT gi tillatelse til å benytte regler som avviker fra
bestemmelser i NBTFs konkurransereglement. Søknad om dette sendes
senest én måned før turneringen.
KT er ikke en turneringsform nevnt eller definert i 2.1 Turneringstyper. Ved å
sette inn "RT og" i 1.1.5.1, antas det at den får det meningsinnholdet som
opprinnelig er ment. 1.1.5.2 vil da være unødvendig.

Vedtak
Vedtatt
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Forslag nummer

23/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.2.2
1.2.2 ANTALL SETT
Ved alle konkurranser avgjør arrangøren hvilket som helst ujevnt antall
(oddetall) sett som en kamp skal bestå av, der ikke andre bestemmelser er
angitt.

Forslag til ny tekst

1.2.2 ANTALL SETT
Ved alle konkurranser avgjør arrangøren hvilket som helst ujevnt antall
(oddetall) sett som en kamp skal bestå av, der ikke andre bestemmelser er
angitt.

Begrunnelse for
forslaget

Regelen er unødvendig. Antall sett er allerede regulert i spillereglene som et
hvilket som helst ujevnt antall (oddetall). Spillereglene er henvist til under
ett i 1.2. Reguleringen av antall sett i f.eks lagserien eller NM er ikke
avhengig av å hjemles her.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.2.3.1
1.2.3.1 Generelle bestemmelser
Arrangøren kan i IT, NT, RT og LS benytte regler som avviker fra ITTFs regler,
kapittel 2.

Forslag til ny tekst

1.2.3.1 Generelle bestemmelser
Arrangøren kan i IT, NT, RT og LS benytte regler som avviker fra ITTFs regler,
kapittel 2.

Begrunnelse for
forslaget

Bordtennisens regler kapittel 2 er grunnlaget for spillet bordtennis. Vi ser
ingen grunn til å åpne for å fravike disse reglene i bordtenniskonkurranser på
approberte stevner i regi av NBTF. Slik regelen står i dag kan den åpne for
f.eks å tillate andre typer utstyr (sandpapirbelegg, fersklim, runde bord osv) i
klasser som teller på rankingen.
Minibord, TTX, sandpapir, "Åpen moro" etc er etter vår mening ikke
bordtennis slik konkurransereglementet definerer det. Selv om man fjerner
regelen vil det være mulig å legge inn denne typen aktiviteter i et stevne.
Et argument for å beholde regelen er at man på et tidspunkt kan ønske å
spille tie-break (f.eks først til 3 eller 7 poeng med ballforskjell 1, eller å starte
et sistesett på 10-10).
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Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.2.3.2
1.2.3.2 Klasser for rullestolbrukere
1.2.3.2.1 Innledende bestemmelser
For utøvere som sitter i rullestol, gjelder følgende unntak, endringer og
tillegg:
1.2.3.2.1.1 Tillegg til ITTF 2.1, Bordet, jfr. ITTF 3.2.1.4
Bordene skal tillate adgang for rullestoler uten å hindre spillernes ben.
1.2.3.2.1.2 Unntak fra ITTF 2.10.1.10 Et poeng
Når ballen er i spill, kan spilleren benytte spilleflaten til å gjenvinne balansen
etter at et slag er slått.

Forslag til ny tekst

1.2.3.2 Klasser for rullestolbrukere
1.2.3.2.1 Innledende bestemmelser
For utøvere som sitter i rullestol, gjelder følgende unntak, endringer og
tillegg:
1.2.3.2.1.1 Tillegg til ITTF 2.1, Bordet, jfr. ITTF 3.2.1.4
Bordene skal tillate adgang for rullestoler uten å hindre spillernes ben.
Bordbenene skal være minst 40 cm fra endelinjene for spillere i rullestol.
1.2.3.2.1.2 Unntak fra ITTF 2.10.1.10 Et poeng
Når ballen er i spill, kan spilleren benytte spilleflaten til å gjenvinne balansen
etter at et slag er slått.

Begrunnelse for
forslaget

1.2.3.2.1.1 er allerede ivaretatt i bestemmelser for internasjonale
konkurranser. Punktet er ikke henvist til i konkurransereglementet noe
annet sted og bør vises til her. Teksten bør likevel endres slik at den speiler
spillereglene. Bestemmelsen finnes i:
3.02.01.04 Table legs shall be at least 40 cm from the end line of the table
for wheelchair players.

1.2.3.2.1.2 er allerede ivaretatt i spillereglene, som allerede er en del av
konkurransereglementet. Teksten i spillereglene er litt forskjellig, men
meningsinnholdet er det samme.
2.10.01

Unless the rally is a let, a player shall score a point
NORGES BORDTENNISFORBUND
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2.10.01.14
if both players or pairs are in a wheelchair due to a physical
disability and
2.10.01.14.02 his or her opponent touches the table with either hand
before striking the ball;
Handbook for match officials sier dette om tolkningen av regelen:
If a player is in a wheelchair due to a physical disability, he or she may only
touch the table with his or her racket hand to restore balance, only after a
shot has been played, provided the playing surface does not move. The
player is not allowed to use the table as an extra support before striking the
ball. Similarly the player may not use his or her free hand on the table as an
extra support, or touch the playing surface at any time during the rally. In a
doubles match this applies to both players.

Vedtak
Vedtatt
Forslag nummer

26/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen

Forslag til ny tekst

1.4.2.4.1
1.4.2.4.1

Generelle bestemmelser

Man kan delta i den klasse man tilhører ved trekningstidspunktet, samt i
høyere klasser, der ikke andre bestemmelser er gitt.
1.4.2.4.1 Generelle bestemmelser
Man kan delta i den klasse man tilhører ved trekningstidspunktet, samt i
høyere klasser, der ikke andre bestemmelser er gitt.
Ved turneringer som er lagt til begge sider av månedsskiftet, eller avsluttes i
løpet av de første fem dagene i en måned, kan arrangøren velge å legge
forrige måneds ranking til grunn for klassedeltagelse. Dette skal fremgå av
invitasjonen.

Begrunnelse for
forslaget

I lagserien skal gjeldende ranking benyttes.
I en del tilfeller er det upraktisk å endre klassesammensetningen rett før
stevnet, eller i løpet av stevnet. Dette kan f.eks medføre kollisjoner mellom
klasser.
Lagserien bør følge gjeldende ranking.

Vedtak
Vedtatt
Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
2.7.2.1
2.7.2.1 STYRKESEEDING
Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs OnlineRanking i den aktuelle
klasse på trekningstidspunktet.
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I doubleklassene fastsetter arrangøren styrkeseedingen etter skjønn.
Utenlandske spillere som ikke er kvalifisert eller rangert i Norge,
styrkeseedes etter arrangørens skjønn.
Forslag til ny tekst

2.7.2.1 STYRKESEEDING
Styrkeseeding foretas på grunnlag av NBTFs OnlineRanking i den aktuelle
klasse på trekningstidspunktet.
Ved turneringer som er lagt til begge sider av månedsskiftet, eller avsluttes i
løpet av de første fem dagene i en måned, kan arrangøren velge å legge
forrige måneds ranking til grunn for styrkeseeding. Dette skal fremgå av
invitasjonen.
I doubleklassene fastsetter arrangøren styrkeseedingen etter skjønn.
Utenlandske spillere som ikke er kvalifisert eller rangert i Norge,
styrkeseedes etter arrangørens skjønn.

Begrunnelse for
forslaget

I en del tilfeller er det upraktisk å endre grunnlaget for seeding rett før
stevnet, eller i løpet av stevnet.
Typisk kan dette ha betydning der det er direktekvalifiserte.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen

Forslag til ny tekst

1.7.1
1.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige
turneringer eller seriespill, med unntak av DI. Barn som tilhører klasse
Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens
Det organisasjonsledd påmelding blir foretatt av, er ansvarlig for at alle
spillerlisenspliktige spillere har løst spillerlisens.
Alle spillere skal på overdommers forIangende kunne fremvise gyldig
spillerlisensbevis.
1.7.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Spillerlisens skal være løst av alle spillere som deltar i approbasjonspliktige
turneringer eller seriespill, med unntak av DI. Barn som tilhører klasse
Gutter/Jenter 11 år og yngre skal ikke løse lisens
Det organisasjonsledd påmelding blir foretatt av, er ansvarlig for at alle
spillerlisenspliktige spillere har løst spillerlisens.

Begrunnelse for
forslaget

Alle spillere skal på overdommers forIangende kunne fremvise gyldig
spillerlisensbevis.
Det er upraktisk og gammeldags å kreve spillerlisensbevis eller kvittering.
Lisenskontroll foregår ved at man sjekker påmeldingslister opp mot listen
over betalte lisenser.
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Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.9
1.9 DELTAKERBERETTIGELSE I EUROPA – CUPENE
1.9.1 GENERELLE BESTEMMELSER
Klubber er deltakerberettigede i Europa-cupene i henhold til ETTUs lover,
med disse tilleggsbestemmelser:
1.9.2

EUROPA – CUP CL

1.9.2.1
Herrer
Seriemester er kvalifisert for deltakelse påfølgende spilleår.
1.9.2.2
Damer
Seriemester er kvalifisert for deltakelse påfølgende spilleår.
Forslag til ny tekst

1.9 DELTAKERBERETTIGELSE I EUROPA – CUPENE
1.9.1

GENERELLE BESTEMMELSER

Klubber er deltakerberettigede i Europa-cupene i henhold til ETTUs lover,
med disse tilleggsbestemmelser:
1.9.2 EUROPA – CUP CL
1.9.2.1
Herrer
Seriemester er kvalifisert for deltakelse påfølgende spilleår.
1.9.2.2
Damer
Seriemester er kvalifisert for deltakelse påfølgende spilleår.
Begrunnelse for
forslaget

Teksten er ikke i samsvar med ETTU's bestemmelser. Europacupene er åpne
for inntil 8 klubber fra hver nasjon, herav inntil 4 i Champions league.
Deltakelsen er ikke begrenset til seriemestere, men klubbene må være
påmeldt av forbundet. De høyest rankede klubbene spiller i CL, de andre i
ETTU cupen. Alt dette fremgår av ETTU's regler. Det er ikke utenkelig at
andre klubber enn seriemesterne kan ønske og ha nytte av å delta i
europacupene.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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forslagstiller
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Dommerkomiteen
1.10
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Eksisterende tekst i
dagens regel

1.10 UTSTYR
1.10.1 SPILLEUTSTYR
1.10.1.1 Bord, nett og ball
I NM, IT, NT, NC, TO og den nasjonale lagserien skal det kun benyttes bord,
nett og baller som er godkjent av ITTF.
1.10.1.2 Racket
1.10.1.2.1 Generelle bestemmelser
For racket gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.1. 3-4, med unntak nevnt i 1.10.1.2.2.

Forslag til ny tekst

For øvrig gjelder ITTF regler, pkt 3.5.3
1.10.1 SPILLEUTSTYR
1.10.1.1

Bord, nett og ball

I NM, IT, NT, NC, TO og den nasjonale lagserien approberte stevner og
seriespill skal det kun benyttes bord, nett og baller som er godkjent av ITTF.
1.10.1.2

Racket

1.10.1.2.1 Generelle bestemmelser
For racket gjelder ITTFs regler , pkt. 3.2.1. 3-4 3.2.1.3 og 3.2.4.1 med unntak
nevnt i 1.10.1.2.2.
For øvrig gjelder ITTF regler, pkt 3.5.3.
Begrunnelse for
forslaget

Henvisningen til stevnetyper er ikke korrekt og må minimum endres. Det er
naturlig at alle approberte stevner benytter godkjent utstyr.
Henvisning rettet til 3.2.1.3. Lagt til 3.2.4.1 om VOC..
1.10.1.2.2 finnes ikke i konkurransereglementet.
3.5.3 har ikke noe innhold om racket.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
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Dommerkomiteen
1.10.3
1.10.3 REKLAME
1.10.3.1 Generelle bestemmelser
For reklame gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.4, med det unntak nevnt i 1.10.3.2.
1.10.3.2 Unntak
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Begrensningene i ITTFs regler, pkt. 3.2.5.10 – 3.2.5.12 gjelder ikke.
For nasjonale turneringer tillempes mer liberale reklameregler. Ingen
begrensninger finnes når det gjelder antall reklameplasser på spilledrakter,
plassering eller størrelse. Når det benyttes hvit ball kan ikke den hvite
fargen, verken på drakt eller i reklame, oppleves som dominerende. Det er
ikke tillatt med reklame for tobakk, alkohol etc. (jfr NIFs lov).
Forslag til ny tekst

1.10.3 REKLAME
1.10.3.1

Generelle bestemmelser

For reklame gjelder ITTFs regler, pkt. 3.2.4 3.2.5, med det unntak nevnt i
1.10.3.2.
For definisjon av hva som inngår i spilleområdet gjelder ITTFs regler, pkt.
3.2.3.2.
1.10.3.2

Unntak

Begrensningene i ITTFs regler pkt. 3.2.5.10 – 3.2.5.12 3.2.5.9 til 3.2.5.11
gjelder ikke.
For nasjonale turneringer tillempes mer liberale reklameregler. Ingen
begrensninger finnes når det gjelder antall reklameplasser på spilledrakter,
plassering eller størrelse. Når det benyttes hvit ball kan ikke den hvite
fargen, verken på drakt eller i reklame, oppleves som dominerende. Det er
ikke tillatt med reklame for tobakk, alkohol etc. (jfr NIFs lov).
Begrunnelse for
forslaget

Rettet henvisning til ny nummerering.
Henvisningen til denne paragrafen krever også at 3.2.3.2 om hva som
tilhører spilleområdet tas med inn i vårt regelverk. Regelen beskriver bl.a at
det ikke er tillatt å sette inn andre reklameinstallasjoner i spilleområdet.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer

32/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.11
1.11 FUNKSJONÆRENES MYNDIGHETSOMRÅDE
1.11.1 GENERELLE BESTEMMELSER
For funksjonærenes myndighetsområde gjelder ITTFs regler, pkt. 3.3,
bortsett fra pkt. 3.3.3.6-7, med følgende avvik:
1.11.2 AVVIK
1.11.2.1 Overdommer
Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av
trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom over-dommers
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tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske
problemer.
Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert
inntrekning av etteranmeldte deltakere.
Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av
tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer
-rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
Overdommer ivaretar turneringskomitéens oppgaver.
Overdommer kan ikke overprøve NBTFs avgjørelse av søknad om
godkjenning av draktreklame.
Overdommer behøver ikke foreta en briefing med dommere før turneringen.
Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.4.7.6,
skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en rapport om
det inntrufne til Styret.
Forslag til ny tekst

Begrunnelse for
forslaget

1.11 FUNKSJONÆRENES MYNDIGHETSOMRÅDE
1.11.1 GENERELLE BESTEMMELSER
For funksjonærenes myndighetsområde gjelder ITTFs regler pkt. 3.3, bortsett
fra pkt. 3.3.3.6-7, med følgende avvik:
1.11.2 AVVIK
1.11.2.1 Overdommer
Overdommer kan, dersom han/hun finner det forsvarlig, delegere ledelse av
trekning, fortrinnsvis til en forbundsdommer, dersom overdommers
tilstedeværelse innebærer uforholdsmessige store kostnader eller praktiske
problemer.
Overdommer skal godkjenne trekning og alle endringer i trekning, inkludert
inntrekning av etteranmeldte deltakere.
Overdommer kan dersom han/hun finner det forsvarlig delegere oppsett av
tidsskjema og oppnevning av kampfunksjonærer til arrangøren.
Overdommer skal etter endt konkurranse fylle ut NBTFs overdommer
-rapportskjema for angjeldende konkurranse, og sende dette til NBTF.
Overdommer ivaretar turneringskomitéens oppgaver.
Overdommer kan ikke overprøve NBTFs avgjørelse av søknad om
godkjenning av draktreklame.
Overdommer behøver ikke foreta en briefing med dommere før turneringen.
Dersom overdommer diskvalifiserer en spiller, jf.ITTFs regler, pkt. 3.4.7.6
3.5.2.8, skal overdommer umiddelbart etter konkurransen sende inn en
rapport om det inntrufne til Styret.
Godkjenning av draktreklame praktiseres ikke.
Henvisningen til 3.4.7.6 må være feil. Skal trolig være 3.5.2.8.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer

33/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
1.12
1.12

KAMPLEDELSE

1.12.1 KAMPLEDELSE
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For kampledelse gjelder ITTFs regler, pkt. 3.4.
Forslag til ny tekst

1.12

KAMPLEDELSE OG DISIPLIN

1.12.1 KAMPLEDELSE
For kampledelse gjelder ITTFs regler, pkt. 3.4.
1.12.2 DISIPLIN

Begrunnelse for
forslaget

For disiplin gjelder ITTFs regler, pkt. 3.5 med unntak av 3.5.2.13 samt
3.5.2.14 og 3.5.3.4 og 3.5.3.5
Reglene om disiplin praktiseres i dag. De bør henvises til i
konkurransereglementet.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer

34/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen
2.5.1
2.5.1

GENERELLE BESTEMMELSER

Påmelding til turneringer kan kun gjøres gjennom organisasjonsledd tilsluttet
et forbund tilsluttet ITTF.
Påmelding skal gjøres på NBTFs fastsatte skjema, eller tilsvarende skjema, i
rangert rekkefølge. Deltakerne skal oppgis med fullt navn og
klassetilhørighet.
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.
Forslag til ny tekst

2.5.1

GENERELLE BESTEMMELSER

Påmelding til turneringer kan kun gjøres gjennom organisasjonsledd tilsluttet
et forbund tilsluttet ITTF.
Påmelding skal gjøres på NBTFs fastsatte skjema, eller tilsvarende skjema, i
rangert rekkefølge i format bestemt av arrangøren. Deltakerne skal oppgis
med fullt navn og klassetilhørighet.
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er betalt.
Begrunnelse for
forslaget

Det finnes ikke et skjema fastsatt av NBTF. I en del tilfeller benyttes ikke
"skjema" i tradisjonel forstand. "I format bestemt av arrangøren" er en bedre
formulering.
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Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer
Navn på
forslagstiller
Henvisning til
§/pkt i dagens
regel
Eksisterende tekst
i dagens regel

Forslag til ny tekst

Begrunnelse for
forslaget

35/54
Dommerkomiteen
2.5.4.3

2.5.4.3 NM og SNC
For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke
etteranmeldinger. Unntatt er 3. avsnitt i pkt. 2.9.1 og klassene i NM
for Veteraner. I NM for Veteraner gis det mulighet for
etteranmeldelser eller korreksjoner frem til 2 uker før start av
mesterskapet, med 50 % økt startkontingent.
2.5.4.3 NM og SNC
For alle klasser i NM og for offisielle SNC-klasser godtas ikke
etteranmeldinger. Unntatt er 3. avsnitt i pkt. 2.9.1 og klassene i NM
for Veteraner. I NM for Veteraner gis det mulighet for
etteranmeldelser eller korreksjoner frem til 2 uker før start av
mesterskapet, med 50 % økt startkontingent.
Etteranmelding er uheldig og upraktisk for arrangør, og kan få store
konsekvenser for tidsskjema. Behovet for unntaket er uklart.

Innstilling fra Lovkomiteen
Arrangementsteknisk vurdering. Behovet for regelen er vel ønsket om at flest mulig kan få stille til start i NM, selv
om noen spillere eller ansvarlige i klubben har forglemt seg. For noen vil NM være den eneste turneringen de
deltar på i løpet av året. En mulighet her er å la det være opp til arrangøren å vurdere ut i fra en skjønnsmessig
vurdering av eget arrangement.

Vedtak
Ikke vedtatt
Forslag nummer

36/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel

Dommerkomiteen

Forslag til ny tekst

Begrunnelse for
forslaget

3.5.1
3.5.1 DOMMERAVGIFT I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Eliteserieklubber som ikke har en eller flere forbundsdommere som av NBTF
kan opp-nevnes som overdommer eller dommer i den nasjonale lagserien i
løpet av spilleåret, ilegges en dommeravgift.
3.5.1 DOMMERAVGIFT I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
Eliteserieklubber som ikke har en eller flere forbundsdommere som av NBTF
kan opp-nevnes som overdommer eller dommer i den nasjonale lagserien i
løpet av spilleåret, ilegges en dommeravgift.
Regelen er ikke aktuell i dagens situasjon der klubbene betaler for dommere
i Stigaligaen og vi ønsker nøytrale dommere.
Dersom endringen vedtas må også tabellen i Satser og aldersbestemmelser
tas bort. Den ser i dag slik ut:
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3.5.1 Overdommer- og dommeravgift
(Konkurransereglementet)for Eliteserieklubbene
Dersom
aktive dommere betaler
0
klubben har
klubben til NBTF
Dersom
aktive dommere betaler
1
klubben har
klubben til NBTF
Dersom
aktive dommere betaler
2
klubben har
klubben til NBTF
Dersom
3 eller
aktive dommere, betaler
klubben har
flere
NBTF til klubben

kr 3000,kr 1500,kr 0,kr 1500,-

Vedtak
Vedtatt
Forslag nummer

37/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel
Forslag til ny tekst

Dommerkomiteen

Begrunnelse for
forslaget

3.9.3.2.2
Ny tekst
Dersom to eller flere spillere på laget har samme poengsum, står laget fritt til
å sette opp disse spillerne i den innbyrdes rekkefølgen man ønsker.
Situasjonen er uklar/uregulert i dag. Situasjonen er annerledes enn f.eks
poenglikhet ved seeding, der man trekker rekkefølgen. Her er det mest logis
at laget eller lagleder avgjør hvordan man vil sette opp laget.

Vedtak
Vedtatt

Forslag nummer

38/54

Navn på
forslagstiller
Henvisning til §/pkt i
dagens regel
Eksisterende tekst i
dagens regel
Forslag til ny tekst
Begrunnelse for
forslaget

Dommerkomiteen
Hoved NM – diverse regler
Diverse
Regelverket bør omarbeides
Hoved NM fungerer ikke godt nok. Her er det imidlertid mange hensyn å ta.
Vi foreslår at det settes ned et utvalg som ser på konseptet for hoved-NM.

Vedtak
Ikke vedtatt. Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 39/54
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: §2.9.1
Eksisterende tekst i dagens regel:
§2.9 Trekning
2.9.1 Generelle Bestemmelser
All trekning av de offisielle klassene til NM og de offisielle SNC-klasser trekkes 30 minutter før klassen
begynner i henhold til tidsskjema. Dette forutsetter at påmeldte spillere har meldt sin ankomst, ved
personlig fremmøte eller at lagleder har bekreftet tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45
minutter før klassen begynner.
Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
Forslag til ny tekst:
All trekning av de offisielle klassene til NM og de offisielle SNC-klasser trekkes 30 minutter før klassen
begynner i henhold til tidsskjema. Dette forutsetter at påmeldte spillere har meldt sin ankomst, ved
personlig fremmøte eller at lagleder har bekreftet tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45
minutter før klassen begynner.
For senior NM se tilleggsbestemmelsene 1.1.4 punkt 6.
Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
Begrunnelse for forslaget:
Det er viktig å henvise til tilleggsbestemmelsene der de avviker fra det vanlige regelverket. Dette kan gjelde
flere steder i reglene. Det bør også klargjøres i tilleggsbestemmelsene om denne regelen kun gjelder Senior
NM eller alle NM, dette står ikke spesifisert i det aktuelle punktet.

Vedtak
Ikke vedtatt. Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 40/54
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: §3.2.6
Eksisterende tekst i dagens regel:

3.6.2

SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)

De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som semifinaler og
finale. Lag nr. 1 og 2 i grunnserien får hjemmekamp i semifinalen, og lag nr 1 kan velge motstander blant nr
3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene som vinner semifinalen får hjemmekamp i
finalen. NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.
Forslag til ny tekst:

3.6.2

SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)

De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som semifinaler og
finale. Lag nr. 1 og 2 i grunnserien står som hjemmelag i semifinalene, lag nr 1 kan velge motstander blant
nr 3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene som vinner semifinalen står som hjemmelag i
finalen. Sluttspillet arrangeres i løpet av en helg. På lørdagen spilles semifinalene, kun en om gangen. På
søndagen spilles finalen. Laget som vant grunnserien har første prioritet på dette arrangementet. Om de ikke
ønsker å arrangere går tilbudet til neste lag på tabellen.
NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.
Alternativt forslag til ny tekst:
Beholde eksisterende tekst og legge til:
Det oppfordres til at kampene i sluttspillet arrangeres på helgedager.
Begrunnelse for forslaget:
I sluttspillet blir det ofte lange reiser på hverdager noe som medfører at spillere må ta seg fri fra jobb og
skole. I ekstreme tilfeller kan man måtte ta fri 2 dager i strekk. Dette er ganske ugunstig for mange spillere.
Derfor ville det vært bedre å arrangere disse kampene i helger i likhet med stort sett all annen
bordtennisaktivitet (spesielt når det innebærer lange reiser). For å spare tid, penger og ressurser bør man
arrangere alle disse kampene i løpet av en helg. På lørdagen arrangeres begge semifinalene og på søndagen
spilles finalen. På denne måten kan man også få til et bra arrangement med et godt apparat rundt samt
mange tilskuere. Her vil det også være mye lettere for tilskuere fra hele landet å komme og se på. Så å si
ingen gidder å dra til andre deler av landet i en hverdag for å se på en sluttspillkamp. Derimot tror jeg
ganske mange kan være interessert å dra for å støtte laget sitt en helg der man kan se 3 lagkamper på øverste
nivå i Norge. Dette vil også gjøre det mye lettere for de som benytter seg av spillere fra andre steder enn der
klubben holder til.

Vedtak
Ikke vedtatt.
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FORSLAG 41/54
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: §2.12.2.3
Eksisterende tekst i dagens regel:
2.12.2.3 NM for gutter og jenter
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 15 single, Jenter 15 single, Gutter double, Jenter
double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 15 sittende single, Jenter 15 sittende
single, Gutter 15 stående single, Jenter 15 stående single funksjonshemmede, åpen double,
funksjonshemmede åpen single.
Innlagte klasser er Gutter 13 single og Jenter 13 single.
Det skal ikke arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single
Forslag til ny tekst:
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Gutter 14 single, Jenter 14 single, Gutter double, Jenter
double, Gutter/Jenter mixed double, Gutter lag, Jenter lag, Gutter 14 sittende single, Jenter 14 sittende
single, Gutter 14 stående single, Jenter 14 stående single funksjonshemmede, åpen double,
funksjonshemmede åpen single.
Begrunnelse for forslaget:
Med denne endringen vil de offisielle klassene samsvare med den internasjonale kadettklassen. Dette vil
gjøre det lettere for landslagstrenerne å gjøre uttak da de kan bruke NM resultatene i mye større grad. Et
annet argument er at dette vil øke forskjellen mellom yngre og juniorklassen. Slik at ikke deltakerne i NM
for junior i for stor grad er de samme som i NM for yngre. Dette vil skape bedre skiller mellom NM
klassene. Noe som fører til at det blir en mer naturlig trappeutvikling for spillerne, som kan motivere til
satsning i mange år framover helt opp til senioralder. Forslaget innebærer også å kutte ut 13 årsklassen i NM
og kun arrangere 14 års klassen i tillegg til Stiga 11ern. Da det blir for tett på å arrangere både 13- og 14årsklassen. Man kan eventuelt arrangere 14- og 12-årsklassene og droppe 13 og 11.
En naturlig konsekvens av dette forslaget er at 14-årsklassen (kadett) også blir offisiell i Stiga Norges Cup
og Norges Cup finalen, på bekostning av 15-årsklassen.
Behandlet på Tinget
Ble anbefalt oversendt sektor Arrangement for mer utredning
Vedtak
Ikke vedtatt. Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 42/54
Forslagstiller: NBTF Ungdomskomite
Henvisning til: §2.12.2.3
Eksisterende tekst i dagens regel:
§2.12.2.3 NM for gutter og jenter
[…] Det skal ikke arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single.
Forslag til ny tekst:
Det skal arrangeres rekruttklasse i Gutter/Jenter 15 år single.
Begrunnelse for forslaget:
Slik det er lagt opp til i dag er NM for yngre i hovedsak et breddearrangement og ikke et topparrangement. Derfor mener vi at det
burde legges til rette for enda bedre bredde, ved å legge inn en rekruttklasse (igjen). Eventuelt kunne man delt opp 15-årsklassene
i 15 A og 15 B. Der de antatt beste spillerne deltar i A-klassen og resten i B-klassen. Dette vil gjøre at de litt svakere spillerne vil
føle seg mer velkommen i stevnet og kanskje få spille litt flere kamper. Det er lite kult for en nybegynner å bli knust i tre av tre
kamper i pulja i sitt første NM. Dette kan gjøre at de nye spillerne vil føle at de ikke er gode nok til å kunne delta i NM og
kanskje miste litt lysten på å spille bordtennis.
På en annen side så er det ikke veldig morsomt for de antatt bedre spillerne og spille en klasse i NM der hvor mange av spillerne
har spilt veldig lite bordtennis. Der man lett kommer seg gjennom pulja og kanskje de første rundene før man møter noe ordentlig
motstand. Om vi deler opp 15-årsklassen vil de bedre spillerne få en klasse der de føler at de får bra motstand noe det skal være i
en offisiell NM klasse. De litt svakere spillerne vil også møte spillere som er mer jevngode med dem selv og vil ha bra muligheter
til å vinne kamper og komme langt i rekruttklassen. Det vil også føre til noe ekstra motivasjon for rekruttspillerne til å bli gode
nok til å stille i den offisielle 15-årsklassen.
Vi har per dags dato et B-NM i NM for Seniorer. NM for yngre burde være et større breddearrangement enn NM for seniorer.
Burde det ikke da også være en rekruttklasse i NM for yngre?
Klasseinndelingen kan skje enten ved en fast rankinggrense eller at et visst antall deltakere får plass i A-gruppa. Tidligere har det
vært rankinggrense på 1300 poeng, dette kan gjerne innføres igjen. Man kan også la enten de 32 eller 64 beste delta i A-gruppen,
avhengig av hvor mange påmeldte det er. Ved denne inndelingen vil klassen være lett å arrangere, da alle rundene blir fylt opp og
man slipper innledende kamper etter puljespillet osv. Ved oppdeling av klassene vil man også spare tid for arrangørene.

Innstilling fra Tinget
Ble behandlet og ble anbefalt vedtatt

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 43/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket 3.1.2 Norgescupfinale tilleggsbestemmelsar

Eksisterende tekst i dagens regel
Stiga Norgescupfinale, som arrangeres etter at SNC er avholdt, arrangeres samme weekend (lørdag og
søndag) for følgende 10 klasser: Herrer elite, Damer elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter
15 år, Jenter 15 år. Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer
funksjonshemmede sittende og Damer funksjonshemmede sittende. Klasser for funksjonshemmede kan slås
sammen dersom deltakelsen er lav. I ovennevnte 10 klasser deltar spillere i henhold til punkt 3.2.1 Deltakere
i Stiga Norgescupfinalen.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Norgescupfinale skal spelast på to ulike helger.
Helg 1: Gutar 13 år, jenter 13 år, herrer junior, damer junior, herrer senior, damer senior
Helg 2: Gutar 15 år, jenter 15 år, herrer eldre junior, damer eldre junior, funksjonshemma ståande,
funksjonshemma sitjande. Funksjonshemma klassar kan slåast saman
Begrunnelse for forslaget
Dersom ein skal dela norgescupfinalen på to helger, må ein ha fornuftig fordeling, det vil sei annan kvar
klassetrinn. Å dela på to helger har ein del fordeler, som at ein ikkje får så lange dagar då alle rundar kan gå
samtidig (12 bord)
Dersom ein opnar for at spelarar kan spela i høgare klassar vil også dette vera bra. Då vil 13 åringar kunne
spela 15 år, 15 åringar spela junior, juniorar spela eldre junior og eldre juniorar spela senior(om dei er
kvalifisert) På grunn av at klassane har gått på ei helg før, har det jo ikkje vore aktuelt, men eg har ikkje så
store synspunkt på da om ein deler på to helger.

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 44/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket: 3.4.2
Eksisterende tekst i dagens regel
3.4.2.1 Antall utenlandske spillere
Lagserien er åpen for alle som har status som “norsk spiller”, og Iagserien er åpen for alle EU/ EØSborgere. En klubb kan i tillegg benytte en utenlandsk spiller som ikke har status som “norsk spiller” eller er
EU/EØS – borger, per seriekamp.
3.4.2.2 Sluttspillet i Stiga-ligaen (Eliteserien)
Krav til antall kamper i Eliteseriens grunnserie for å delta i sluttspillet og evt. kvalifiseringskamper.
Det kreves 5 spilte lagkamper for spillere som ikke har status som ”Norsk spiller”.
Det stilles ingen krav til antall kamper for norske spillere.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Lagserien er åpen for alle spelarar som ikkje spelar seriespel i andre land. Gjelder også norske spelarar
Begrunnelse for forslaget
Dette vil høyna statusen på seriespel og bordtennis generelt. Blant vanlege folk vert det reknar som veldig
useriøst når dei høyrer at klubbane i Norge kan bruka spelarar som spelar serie i andre land. Dette er det
mange andre i norsk bordtennis som også får tilbakemeldingar på. Det samme gjelder for norske spelarar
som spelar i andre land i tillegg til Norge. Det må vera nok å spela seriespel i eit land. Det er mange
stevner i Sverige for dei som vil spela bordtennis mot andre enn norske.

Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 45/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.12.4.3
Eksisterende tekst i dagens regel
Single i innlagte klasser, klasser for Gutter 15, Jenter 15, Herrer junior, Damer junior, Herrer eldre
junior, Damer eldre junior, klasser for veteraner og klasser for funksjonshemmede.
Klassene spilles som innledende puljespill og avsluttende cupspill.

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Disse klassen spilles som innledende puljespill og avsluttende cupspill der de to beste går videre til
sluttspill:
Single i innlagte klasser 13 år, klasser for Gutter 15, Jenter 15, klasser for veteraner og klasser for
funksjonshemmede under 15 år.
Disse klassene spilles som cup:
Herrer junior, Damer junior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, funksjonshemmede klasser
junior og eldre junior, innlagte klasse herrer B
Begrunnelse for forslaget:
I eit NM må det vera fokus på å vinna kampar, ikkje å spela flest muleg kampar, det kan ein gjera på
regionsstevner. Me må få kortare dagar på NM. Så lenge det er plasseringsspel i lag får spelarane spelt nok
ekstra kamper i disse klassane, det får vera nok. NM er ikkje noko plass for kamptrening. Tidsmessig vil
ein då spara inn ein del tid som gjer at ein kan laga til skikkelig finalepass for publikum.
Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 46/54
Forslag endring konkurransereglement
Navn på forslagstiller :Stord Bordtennisklubb
2.12.2 klasser NM senior
Eksisterende tekst i dagens regel:
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer single, Damer single, Herrer double, Damer double,
Mixed double, Herrer lag, Damer lag, Herrer sittende single, Damer sittende single, Herrer stående single,
Damer stående single, Åpen double klasse for funksjonshemmede og Åpen single klasse for
funksjonshemmede. Ved færre enn to deltakere/par kan klassene slåes sammen.
Innlagte klasser er Herrer B single og Herrer B double.
For en spiller er det kun tillatt å delta i en singleklasse og to doubleklasser, derav mixed double.
Spillere som deltar i klasser for funksjonshemmede kan totalt delta i tre singleklasser og to doubleklasser.
Forslag til ny tekst:
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer single, Damer single, Herrer double, Damer double,
Mixed double, Herrer lag, Damer lag, Herrer sittende single, Damer sittende single, Herrer stående single,
Damer stående single, Åpen double klasse for funksjonshemmede og Åpen single klasse for
funksjonshemmede. Ved færre enn to deltakere/par kan klassene slåes sammen.
Innlagte klasser er Herrer B single og Herrer B double.
For en spiller er det kun tillatt å delta i en singleklasse og to doubleklasser, derav mixed double.
Funksjonshemmede spillere kan delta i to singleklassar.
Begrunnelse for forslaget:
Endringen er altså at funksjonshemma spelarar ikkje kan delta i B eller elite i tillegg til sine egne klassar,
heller ikkje i B dobbel eller elite dobbel i tillegg til funksjonshemma dobbel. Funksjonshemma spelarar
fekk i år lov å delta i B single og B dobbel i tillegg til funksjonshemma klassar. Dette skapte problemer
med tidsskjema, og var med og bidrog til ein alt for lang laurdag. I eit NM skal det vera fokus på å vinna
klassar, ikkje spela med muleg, og dei funksjonshemma har nok med sine egne klassar.

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 47/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket 3.6.2

Eksisterende tekst i dagens regel
3.6.2
SLUTTSPILLET I STIGA-LIGAEN (ELITESERIEN)
De fire beste klubbene i grunnserien er kvalifisert til sluttspillet. Sluttspillet spilles som semifinaler og
finale. Lag nr. 1 og 2 i grunnserien får hjemmekamp i semifinalen, og lag nr 1 kan velge motstander blant nr
3 og 4. Best plasserte klubb i grunnserien av de to klubbene som vinner semifinalen får hjemmekamp i
finalen.
NBTF skal være representert ved finalen i sluttspillet.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Det vert ikkje spela sluttspel i eliteserien, vinner av serien er seriemeister

Begrunnelse for forslaget
Ved å spela rein serie, vert alle kampar like mykje teljande. Spesielt viktig dersom der fortsatt skal vera
muleg å henta inn så mange utlendingar ein vil. Då kostar det meir enn det kanskje smakar.

Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 48/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket:
2.12.4.4 Herrer senior single og Damer senior single

Eksisterende tekst i dagens regel
Klassene spilles som innledende puljespill, eventuelt også cupspill, og avsluttende cupspill. Det avsluttende
cupspillet i Herrer senior single og Damer senior single spilles fra og med åttendedelsfinalene.
De 8 høyest styrkeseedede spillerne i Herrer senior single og de 8 høyest styrkeseedede spillerne i Damer
senior single trekkes direkte inn i henholdsvis åttendedelsfinalene og kvartfinalene, se punkt 2.7.3.2.
I det innledende puljespillet i klassene Herrer senior single og Damer senior single spilles i puljer a 3,
eventuelt 4 eller 5 spillere (*). De to beste spillerne fra hver pulje går videre til et avsluttende cupspill i det
innledende spillet, 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 Damer senior single er kvalifisert for det avsluttende
cupspillet.
(*)- se pkt 1.1.7 Tilleggsbestemmelsene for NM.

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Herrer single, damer single, funksjonshemma ståande, funksjonshemma sitjande, funksjonshemma open
spilles som cup. 7-sett kamper fra første runde.
Begrunnelse for forslaget
Samme begrunnelse som på fleire forslag, i NM spelar me for å vinnar kampar, ikkje for å spela flest muleg
kampar. Det må leggast opp tidsskjema som gjer at det kun er kvartfinalar, semifinalar og finale på sundag.
Det er meir enn nok med 3 harde/lange kampar på finaledagen.

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 49/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket :2.1.7 tillegsbestemmelsar NC
Eksisterende tekst i dagens regel
I alle offisielle SNC-klasser skal det benyttes puljespill med inntil 4 spillere i hver pulje, hvorav de to beste
går videre til cup-spill.
I Herrer elite og Damer elite senior, Herrer eldre junior, Damer eldre junior, Herrer junior, Damer junior,
Gutter 15, Jenter 15, Gutter 13 år og Jenter 13 år er de best seedede spillerne direkte kvalifisert til sluttspill
etter følgende oppsett:
Antall påmeldte deltakere
Antall direkte kvalifisert
9-15
2
16-31
4
328

Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Det vert spela cup i alle klassar bortsett frå klassane 13 år og 11 år.
Begrunnelse for forslaget
Ved å ta vekk puljespel, kan me innføra dobbelklassar. Det vil også bli kortare dagar i hallen. PÅ NC
stevner skal spelarane vera blitt så gode at dei må tåla å bli utslått når dei har tapt ein kamp. Kamptrening
med puljer høyrer heima i regionsstevner ikkje på norgescupstevner.

Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 50/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.1.4
(tillegsbestemmelsar)
Eksisterende tekst i dagens regel
2.1.4
SNC-KLASSER
Følgende klasser (kun single) er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15 år, Herrer
funksjonshemmede sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede sittende, Damer
funksjonshemmede stående. Søndag: Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer
junior, Jenter 13 år, Jenter 11 år.
Av disse klassene er følgende klasser offisielle SNC-klasser, det vil si klasser der det gis faste poengsummer
for plasseringen i klassen, og som gjelder som kvalifisering til Stiga Norgescupfinalen: Herrer elite, Damer
elite, Herrer eldre junior og Damer eldre junior, Gutter 15 år, Jenter 15 år, Herrer funksjonshemmede
stående, Damer funksjonshemmede stående, Herrer funksjonshemmede sittende og Damer
funksjonshemmede sittende.
Starttider for SNC (første klasse lørdag og første klasse søndag) skal oppgis i innbydelsen.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Følgende klasser er obligatoriske å arrangere:
Lørdag: Herrer dobbel, Damer dobbel Herrer elite, Herrer junior, Damer elite, Damer eldre junior, Jenter 15
år, Herrer funksjonshemmede sittende, Herrer funksjonshemmede stående, Damer funksjonshemmede
sittende, Damer funksjonshemmede stående.
Søndag: Gutar dobbel, Jenter dobbel Herrer eldre junior, Gutter 15 år, Gutter 13 år, Gutter 11 år, Damer
junior, Jenter 13 år, Jenter 11 år. Alle klasser bortsett frå dobbelklasser og 11 års klasser vert det gitt
poengsummer for plasseringen i klassen som gjelder som samanlagtplassering. Plassering i alle 3 NC
stevner teller samanlagt. Startkontingent skal hevast med 50% i samanlagtklassane, og den ekstra
startkontingent skal i sin heilhet går til samanlagtpremie. Forbundet bør også legga litt pengar i potten. Det
skal minimum vera premie til dei 6 beste i kvar klasse samanlagt. Pengepremie i alle klassar der det er lov.
I dei yngste der det ikkje er lov med pengepremiar, skal det nyttast gavekort for bordtennisutstyr.
Begrunnelse for forslaget
Ved å bruka samanlagt premiering i NC i staden for kun kvallik til Topp 8, vil statusen på NC stevner verta
høgare. De er viktig at alle 3 NC stevner teller på samanlagtstillingen, då vert det 3. stevnet også viktig for
alle. Det bør vurderast om det skal vera 8 premiar samanlagt for at flest muleg skal kjempa om premie.

Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 51/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket 3.1.1.2-3.1.1.5

Eksisterende tekst i dagens regel
3.1.1.2 Stiga-ligaen (Eliteserien)
Stiga-ligaen (Eliteserien) består av en avdeling med åtte lag.
3.1.1.3 1. divisjon
1. divisjon består av en avdeling med åtte lag.
3.1.1.4 2. divisjon
2. divisjon består av to avdelinger, 2A -2 B, hver med åtte lag. NBTF setter opp avdelingene med
henblikk på klubbenes geografiske hjemsteder.
3.1.1.5 3. divisjon
3. divisjon består av 8 geografisk atskilte avdelinger, 3A – 3H, og består av klubber fra følgende
regioner:
3A, 3B og 3C
Region Øst
3D
Region Sør
3E og 3 F
Region Vest
3G
Region Midt-Norge
3H
Region Nord
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
3.1.1.2 Stiga-ligaen (Eliteserien)
Stiga-ligaen (Eliteserien) består av en avdeling med åtte lag.
3.1.1.3
1. divisjon
Ein avdeling i kvar region
3.1.1.4 2. divisjon
Ein avdeling i kvar region
2. 3.1.1.5 3. divisjon
Ein avdeling i kvar region
Begrunnelse for forslaget
Det er nok med ein landsdekkande serie. Me sliter med å fylla opp eliteserie og 1. divisjon. Dette vil gjera
det vanskeligare å rykka oppover divisjonar, men samtidig høyna statusen kraftig på å spela i eliteserie, 1.
eller 2. divisjon. Me får fleire lokale kampar som kan spelast på veke dagar, samt mindre reising. Dermed
får me frigjort mange fleire helger til stevner.
Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 52/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket :
2.12.3.3 Herrer og damer single
Eksisterende tekst i dagens regel
I Herrer og Damer single skal det delta maksimalt 56 spillere.
De 56 best rangerte av de påmeldte spillerne, etter den offisielle Norgesrankingen, får delta.
Hvis flere spillere står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
Funksjonshemmede kan delta i inntil tre singleklasser (egen klasse, åpen klasse og en av de funksjonsfriske
klassene).
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
I Herrer og Damer single skal det delta maksimalt 56 spillere.
De 56 best rangerte av de påmeldte spillerne, etter den offisielle Norgesrankingen, får delta.
Hvis flere spillere står likt på samme kriterium, skal deltakelse avgjøres ved trekning.
Funksjonshemmede kan delta i inntil to singleklasser (egen klasse, åpen klasse)
Begrunnelse for forslaget:
Det er nok med to klassar for dei funksjonshemma spelarane, i NM skal det vera fokus på å vinna kampar,
ikkje spela flest muleg kampar. Viktg også for å få kortare dagar i hallen

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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FORSLAG 53/54
Forslag til endring konkurransereglementet
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket: 2.13.1
Eksisterende tekst i dagens regel
2.13.1 REGIONSMESTERSKAP (RM)
RM kan arrangeres med region som arrangør, etter approbasjonssøknad. En spiller
kan kun delta i ett RM i løpet av ett spilleår.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt)
Alle regiona skal arrangera RM og KM kvart år.
Klasseinndeling på begge arrangement:
Klassar med cup:
Herrer lag, damer lag, gutar lag, jenter lag(Samme type lag som i NM),herrer dobbel, damer dobbel, gutar
dobbel, jenter dobbel, herrer single, damer single, veteran herrer 35, veteran herrer 60, veteran damer 35,
veteren damer 50, herrer eldre junior, damer eldre junior, herrer junior, damer junior,
Klassar med puljer, vinnar vidare til sluttspel:
Gutar 15 år, jenter 15 år, gutar 13 år, jenter 13 år, gutar 11 år, jenter 11 år.
Ingen tillegsklassar er lov å ha med
Stevnet går over to dagar, detaljar må finpussast om det går gjennom. Anbefaler alle å ha eget mesterskap
for veteranar med samme klassar som i NM, men at ein kan stilla i fleire klassar.
Premiering: Kun medaljar i alle klassar til dei 4 beste(2 tredjeplassar) uansett antall deltakarar. I 11 års
klassar skal alle ha medalje
Begrunnelse for forslaget
Igjen så handlar det om å ha stevner som skaper status. Det skal vera stas å vinna KM eller RM. Derfor er
det kun reine klassar. Mange spelarar uttaler i dag at når dei er på NM og NC, så føler dei at dei er på
regionsstevner. Det er fordi ein arrangerer alt likt.
Det må innførast faste medaljar, ein type for RM og ein for KM. Me har arrangert reine veteran RM og KM
i 6 år i region vest, det er stadig aukande deltaking, og alle syns da er stas med medaljar til alle dei 4 beste
uansett.
Forbundet må stilla som krav at alle regionar skal arrangera RM og KM, i motsatt fall så mistar klubbar og
region støtte frå forbundet(f.eks. stevne 10-ar, eller andre ting)
Vedtak
Ikke vedtatt
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FORSLAG 54/54
Navn på forslagstiller : Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket :
2.9
TREKNING
2.9.1
GENERELLE BESTEMMELSER
Eksisterende tekst i dagens regel:
All trekning av de offisielle klassene til NM og de offisielle SNC-klasser trekkes 30 minutter før klassen
begynner i henhold til tidsskjema. Dette forutsetter at påmeldte spillere har meldt sin ankomst, ved personlig
fremmøte eller at lagleder har bekreftet tilstedeværelse av spiller, i sekretariatet senest 45 minutter før
klassen begynner. Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
All trekning skal foregå på en slik måte at alle mulige utfall har lik sannsynlighet.
Det er ikke anledning til å trekke et doublepar hvor en deltaker er oppført uten makker. Det er ikke tillatt å
overføre en deltakers trekning til en annen deltaker. Det er mulig å sette sammen nye doublepar i alle
doubleklasser, hvis en av deltakerne i paret ikke kommer. Begge spillerne må imidlertid være påmeldt i
double. Slike ny sammensatte par skal trekkes til en av de to posisjonene det nye parets to spillere
opprinnelig var trukket til.
Forslag til ny tekst (evt ny paragraf/punkt) :
All trekning av de offisielle klassene til NM og de offisielle SNC-klasser trekkes siste torsdag før turnering,
ettermiddag senest kl.18.00 Arrangør/forbundets representant ringer alle klubber i forkant for å få med seg
eventuelle forfall før trekning.
Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
Trekning skal presenteres senest kl. 21.00 onsdag før turnering, her skal alle kamper for fredag være
tidfestet. Kamper for laurdag og sundag skal være tidfestet før kl.15.00 torsdag før turnering. All trekning
skal foregå på en slik måte at alle mulige utfall har lik sannsynlighet.
Det er ikke anledning til å trekke et doublepar hvor en deltaker er oppført uten makker. Det er ikke tillatt å
overføre en deltakers trekning til en annen deltaker. Det er mulig å sette sammen nye doublepar i alle
doubleklasser, hvis en av deltakerne i paret ikke kommer. Begge spillerne må imidlertid være påmeldt i
double. Slike ny sammensatte par skal trekkes til en av de to posisjonene det nye parets to spillere
opprinnelig var trukket til.
Begrunnelse for forslaget:
NM og NC er seriøse turneringar, og då må spelarane veta eit par dagar før kva tid dei skal spela, og kven
dei skal spela mot. Så lenge arrangør/forbundets representant sjekkar med alle klubbar før trekning om det
er eventuelle forfall, vil det bli minimalt med forfall på stevnedagen. Og det gjer ingenting om det blir
forfall. Ta w.o. og spel neste kamp, me må ikkje vera så oppteken av å få minst mulig forfall at det går ut
over det sportslige.
Innstilling fra Lovkomiteen
Politisk og arrangementsteknisk vurdering. Den konkrete bestemmelsen bør eventuelt ryddes noe i før
iverksetting.

Vedtak
Saken overføres til utredning kommende år for evt implementering sesongen 2018/19
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