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

INNKOMNE FORSLAG TIL REPRESENTASJONS- OG
KONKURRANSEREGLEMENTET
FORSLAG 1/22
Forslagsstiller:
Ane Handegård, Bodø Bordtennisklubb.
Dagen paragraf:
2.1.2.1
NM er åpent for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF og som er kvalifisert.
Nytt forslag
2.1.2.1
NM er åpent for alle norske spillere som representerer en klubb tilsluttet NBTF og som er kvalifisert, men
det kan åpnes for at en klubb kan låne én spiller fra annen klubb til lagkonkurransen(e). Det må da kan
dokumenteres at klubben ikke har nok andre egne spillere som er kvalifisert.
I Veteran NM kan det åpnes for at damer får spille på lag med herrer, for klubber der det er bare én
kvalifsert damespiller.
Begrunnelse.
Noe må gjøres med lagkonkuransene i NM. Slik reglene er i dag kan bare spillere fra samme klubb spille
sammen, og det skal det fremdeles være der det er mulig. Men vi bor i et langstrakt land med mange små
plasser/ klubber, der ikke alle har nok spillere til å danne lag selv. Mange av spillerene får da ikke anledning
til å stille i lagkonkurranser. Mange yngre spillere får aldri muligheten til å spille i lagkonkurranser i NM og
mister da mange kamper. Det koster for mange mye å reise til et NM så det er viktig å få spilt mest mulig.
Det å melde overgang til en annen klubb er et stort skritt og med de karantenebestemmelsene som finnes
betyr dette at man enten må ta avgjørelsen veldig tidlig eller at det betyr at man ikke får konkurrert over
lengre tid. Hva om reglene endres slik at en klubb kan melde inn (dame- og jenteklasser) eller 2 spillere
(herre-/gutteklasser) med ønske om å komme på lag med noen som og mangler spillere. På samme vis som
praktiseres for double og mix i dag. Det skal dog ikke være slik at man skal kunne toppe lag med å hente
spillere fra en klubb til en annen der det er nok gode spillere fra egen klubb. Her er det kun der man vet at
en klubb bare har 1 eller 2 spillere og trenger 1 spillere for å danne lag. Men dette skulle ikke være
vanskelig å ha kontroll på med det rankingssystemet vi har i dag.
Spillere som skal taes med i et regnskap for å være kvalifisert til NM lag så bør man ta hensyn til alder og
klassetilhørighet – når man skal se om man har/ikke har spillere i egne rekker.
Eksempel fra egen klubb i årets NM for eldre junior. Vi hadde to gutter (18 år) og manglet da én.
Jfr. Avsnittet over så har vi én 12-årsspiller i egen klubb som eneste alternativet, og kunne spilt, men nivået
er generelt for høyt for ham i et eldre junior-mesterskap til at det ville vært aktuelt for ham å reise.Skiller
800-900 poeng til de to 18-åringene.

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

2

I en annen nordnorsk klubb har de en jevngod junior som heller ikke fikk spille lag, og som p.g.a. dette ikke
deltok i NM i det hele tatt. Hva om disse hadde fått dannet et lag? Flere hadde fått spille.
Forstår at i Sverige praktiseres dette med hell.
Når det gjelder Veteran NM er litt av problemet at det er få damer sammenlignet med herrer.
Mange har kanskje bare ei dame som da ikke kan stille lag med dagens regelverk. Hva om regelen endres
slik at det åpnes opp for at der det bare er ei dame i klubben og flere gutter så kan damespilleren meldes på
sammen med guttene og danne lag.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen vurderer at en generell adgang til å låne spillere fra en annen klubb vil være
vanskelig å praktisere og at en raskt vil få problemer med å vurdere dokumentasjonen i det
enkelte tilfelle. Om en slik regel skal vurderes bør kriteriene være klart utformet og muligens
være begrenset til lag innenfor region eller fylke.
Forslaget om å tillate damespillere på herrelag i veteran NM ser vi ingen lovmessige utfordringer
med.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
Styret er enig med Lovkomiteen i at dette vil være vanskelig å praktisere.

FORSLAG 2/22
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: §2.4.2 Maksimale startkontingenter
Eksisterende tekst i dagens regel:
Forslag til ny tekst:
Behold eksisterende tekst og legge til:
Til Senior NM skal det være en deltakeravgift for hele stevnet på 750 kr. Alle som deltar på stevnet må
betale denne avgiften uansett hvor mange klasser deltakere deltar i.
Begrunnelse for forslaget:
Per dags dato så tjener arrangørene for lite til at det blir attraktivt å legge ned den mengden med jobb som
kreves for at arrangementet skal ha standarden som et senior NM bør ha. I ITTF turneringer er det vanlig å
ha deltakeravgift for hele stevnet og ikke per klasse. Dette vil føre til at arrangøren tjener mer samt at
spillerne som først melder seg på blir motivert til å delta i alle klassene.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen spesielle kommentarer til forslaget som sådant, men en økning av
startkontigenten med 50% kan få konsekvenser for deltagelsen.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 3/22
Navn på forslagsstiller : 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 onsdag før turnering,
ettermiddag senest kl.18.00 Arrangør/forbundets representant ringer alle klubber i forkant for å få med seg
eventuelle forfall før trekning.
Unntak: Alle klassar i NM yngre vert trekt dagen før og lagt ut seinast kl.19.00
Arrangør opplyser om tidspunkt og sted for trekning.
Trekning skal presenters senest kl. 21.00 onsdag før turnering, her skal alle kamper for fredag være
tidsfestest. Kamper for laurdag og sundag skal være tidsfestest 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
Vedrørende trekning. Flere hensyn som står mot hverandre her, blant annet forutberegnelighet
og å ikke få for mange W.O på kampdagen. Når det gjelder forutberegnelighet er jo spillerne
mest vant med dagens regel om trekning 30 minutter før klassestart, og at behovet er spesielt
eller særegent i NM er vanskelig å se. Når det gjelder tidspunkt for klassestarter, og at tidfesting
ellers må være klart tidligere, kan være en god endring.
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STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
Følgende justering ble gjort: NM dagen innen kl 2000. SNC 30 min før trekning (som nå)

FORSLAG 4/22
Navn på forslagsstiller :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. Noken år har funksjonshemma
spelarar fått 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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Forslaget er av arrangement teknisk karakter, men har også en annen side. Med forslaget fratar
en også mulighetene til funksjonshemmede å oppnå resultater, medaljer eller NM titler i de
ordinære klassene.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 5/22
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: §2.21.2.1
Eksisterende tekst i dagens regel:
2.12.2.1 NM for seniorer
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.
Forslag til ny tekst:
Det konkurreres om mesterskapstitler i klassene Herrer single, Damer single, Herrer double, Damer double,
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.
Begrunnelse for forslaget:
Ved å kutte ut mix double og lagklassene vil man frigjøre nok tid under mesterskapet for å skape en god
ramme rundt alle kampene. Stevnet vil da kunne ha like gode rammer rundt kampene som gode
internasjonale stevner. Spillerne vil ha mulighet til å forberede seg godt til alle kampene og serve bordtennis
på høyere nivå. Stevnet vil dermed se mer profesjonelt ut og ha mindre preg av bredde.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 6/22
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. Vi ønsker også at 14årsklassen (kadett) blir offisiell i Stiga Norges Cup og Norges Cup finalene.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Vanskelig å se at mye av argumentasjonen (ta ut lag og at det er de samme spillerne i junior NM)
rettferdiggjør en så stor endring i vårt største NM. Vår regel med 13 og 15 årsklasser er en lang
tradisjon som flere ganger tidligere har vært oppe til vurdering. Sverige har samme inndeling som
oss i Ungdoms SM, men har i Junior SM innført 14 årsklasse (mulig det også hadde vært en idé
for oss).
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 7/22
Navn på
forslagstiller
Henvisning til
bestemmelse i
regelverket
Eksisterende
tekst i dagens
regel

Forslag til nytt
punkt

Begrunnelse for
forslaget

Veterankomiteen
Konkurransereglementet: 2.12.3 Deltakerberettigelse, pkt. 2.12.3.2
Damespillere i herreklassene
Arrangørklubben er ansvarlig for å underrette NBTF umiddelbart etter
påmeldingsfristen dersom en mesterskapstittelklasse for funksjonshemmede
har for få deltakere til å opprettholde statusen som mesterskapstittelklasse.
Jenter/damer kan ikke delta i gutte- eller herreklasser i mesterskapsklasser
eller innlagte klasser i NM.
Arrangørklubben er ansvarlig for å underrette NBTF umiddelbart etter
påmeldingsfristen dersom en mesterskapstittelklasse for funksjonshemmede
har for få deltakere til å opprettholde statusen som mesterskapstittelklasse.
Jenter/damer kan ikke delta i gutte- eller herreklasser i mesterskapsklasser
eller innlagte klasser i NM. Dersom en dame ikke har mulighet for å spille på
eget damelag under NM for veteraner, kan hun delta på herrelag for egen
klubb.
Det er en del små klubber i Norge med begrenset antall veteraner, spesielt på
damesiden. Ved å åpne opp for mix, vil både flere små klubber kunne stille lag
og/eller damer som deltar under NM vil kunne få mulighet til å spille mer.
Dette vil være en unntaksregel og vil kun gjelde i de tilfeller klubben ikke har
nok påmeldte spillere til veteran-NM til å kunne stille eget damelag, eller
mangler en spiller på herrelag. En dame kan med dette ikke velge å spille på
herrelag dersom hun har reell mulighet til å stille i eget damelag.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Se også 1/22. Forslaget om å tillate damespillere på herrelag i veteran NM ser vi ingen
lovmessige utfordringer med.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 8/22
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)Dersom det er 4 eller mindre deltakarar i ein
funksjonshemma klasse(damer funksjonshemma er det ofte det) kan det gjevast dispensjasjon til tre klassar.
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. Viktig også for å få kortare dagar i hallen
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
En nyansert variant av forlag 4/22, men hvor spillerne må selv velge hvilke klasser en vil
konkurrere i. Forslaget fratar likevel mulighetene til funksjonshemmede å oppnå resultater,
medaljer eller NM titler i de ordinære klassene eller de funksjonshemmedes NM klasser.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 9/22

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
Unntak: Klassar med færre enn 8 deltakarar skal spelast med innleiande puljespel der dei to beste går vidare
til sluttspel.
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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Arrangementteknisk forslag. Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
Forslagt utredes
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FORSLAG 10/22

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.
Unntak: Klassar med 8 deltakarar og færre kan spelast med innleiande puljespel 5-sett kampar, der dei to
beste går vidare til sluttspel 7-sett kampar.
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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Arrangementteknisk forslag. Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 11/22

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)
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Arrangementteknisk forslag. Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 12/22
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Henvisning til §/pkt i regelverket:
Finner ikkje passande plass å legga da inn
NM for yngre vert spelt siste helg i juni kvart år
NM går over 4 dagar, torsdag, fredag, laurdag, sundag.
Begrunnelse:
Dette har mange fordelar. Det er veldig tett program på våren, det vil halda spelarar i gong lengre før
sommaren, det er enklare kjøreforhold, med 4 dagar kan det bli litt tid til meir enn å vera i hallen, familiar
kan kombinera dette med sommarferie osv.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 13/22
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: § 3.1.1
Eksisterende tekst i dagens regel:
3.1.1
HERRER
3.1.1.1 Innledende bestemmelser
3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien
Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2., 3. divisjon og dameserien.
Serien administreres av NBTF.
3.1.1.1.2 Den regionale lagserien
Den regionale lagserien består av 4. divisjon og lavere divisjoner. Den administreres av regionene, og
omfattes ikke av kapittel 3 i NBTFs konkurransereglement, bortsett fra der det eksplisitt nevnes.
Regionene vedtar selv utfyllende regler for de divisjoner og avdelinger de administrerer.
Ved tvist kan regionene bringe tvisten inn for NBTF som tar den endelige avgjørelse.
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:
4.
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:
3.1.1
HERRER
3.1.1.1 Innledende bestemmelser
3.1.1.1.1 Den nasjonale lagserien
Den nasjonale lagserien består av Stiga-ligaen 1., 2. divisjon og dameserien.
Serien administreres av NBTF.
3.1.1.1.2 Den regionale lagserien
Den regionale lagserien består av 3. divisjon og lavere divisjoner. Den administreres av regionene, og
omfattes ikke av kapittel 3 i NBTFs konkurransereglement, bortsett fra der det eksplisitt nevnes.
Regionene vedtar selv utfyllende regler for de divisjoner og avdelinger de administrerer.
Ved tvist kan regionene bringe tvisten inn for NBTF som tar den endelige avgjørelse.
3.1.1.2 Stiga-ligaen (Eliteserien)
Stiga-ligaen (Eliteserien) består av en avdeling med åtte lag.
NORGES BORDTENNISFORBUND
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3.1.1.3 1. divisjon
1. divisjon består av 2 avdelinger med åtte lag.
2.
3.1.1.4 2. divisjon
2. divisjon består av 5 geografisk atskilte avdelinger, 2A-2E, og består av klubber fra følgende regioner:
2A
Region Øst
2B
Region Sør
2C
Region Vest
2D
Region Midt-Norge
2E
Region Nord
Begrunnelse for forslaget:
De siste sesongene har vi hatt store problemer med å fylle opp alle plassene i Stiga-ligaen og 1. divisjon.
Kun en gang i løpet av de siste 6 sesongene har dette skjedd, sesongen 2015/2016. Ved å kutte ned på antall
divisjoner i den nasjonale lagserien vil det bli lettere å fylle opp disse plassene med kvalifiserte lag, og det
vil skape en konkurranse som gjør at man faktisk må kvalifisere seg til de øverste divisjonene. Det blir
dermed mer prestisjefylt å rykke opp fra de regionale avdelingene og spille i nasjonale avdelinger. Og det
skal være prestisjefullt å spille i de nasjonale avdelingene. De siste sesongene har det i praksis vært mulig å
bare melde seg på i eliteserien om man skulle ønske det, det er ikke en slik eliteserie vi vil ha i norsk
bordtennis.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Organisatorisk endring, men enig med forslagsstiller at det over mange år nå har vært mange
lag som etter opprykk trekker seg fra å spille i den nye divisjonen. Dette synes å være lite heldig
for sporten vår både innad og utad.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 14/22
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.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Organisatorisk endring, men enig med forslagsstiller at det over mange år nå har vært mange
lag som etter opprykk trekker seg fra å spille i den nye divisjonen. Dette synes å være lite heldig
for sporten vår både innad og utad.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 15/22

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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen ser her utfordringer i forhold til EØS/EU regelverket om fri flyt av arbeidskraft.
Regelverket kommer til anvendelse når spillerne mottar godtgjørelse (lønn) av en viss størrelse
for å spille for klubben. Vurdering ble foretatt ved innføring av dagens regel, men må utredes
nærmere om en ønsker å endre dagens regel i forslagsstillers retning.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 16/22
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.
Forslag til alternativ 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.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 17/22
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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 18/22
Forslagsstiller:
Gjeldende paragraf:

Fornebu BTK
§ 3.9.5.2

Eksisterende tekst nedenfor.
3.9.5.2 Ikke fullt lag
Hvis en klubb ikke har møtt med fullt lag ved seriekampstart, blir det gitt walkover 10-0 til motstanderen. I
2.div og 3.div tillates det spill når 1 spiller mangler. Den ene doublen som spilles blir oppe-double.
Forslag til ny tekst:

Følgende legges til eksisterende tekst: «dersom et lag stiller med 3 spillere skal det gis WO på spiller nr
4»

Begrunnelse.
I flere tilfeller har vi sett at lag forsøker å gi WO på spiller nr 2. Forutsatt at lagets spiller nr 4 er svak, vil
det med slik mulighet faktisk være en fordel for laget å stille med 3 spillere. Manglende presisering at dette
med WO ved bruk av 3 spillere har også medført endel unødige diskusjoner og uenigheter under
arrangementer.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen er her enig med forslagsstiller. En klar regel om hvilken spiller som stryker vil være
en fordel for praktiseringen. Lik regel finnes også i det svenske seriesystemet. ”Lag som kommer
till spel med enbart tre spelare skall använda platserna A1-A3 respektive B1-B3 samt första
dubbel till de spelare som deltar i matchen. Matcher med A4 respektive B4 samt andra dubbel
förloras på wo”
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble vedtatt
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FORSLAG 19/22
Forslagsstiller: Laksevåg BTK
Forslag i forbindelse med seriespill i Stiga-Ligaen, 1.divisjon og 2.divisjon,
slutt på reisefordeling mellom lagene.
Laksevåg fremmer herved forslag som følger:
1)Det skal ikke være reisfordeling mellom lagene i de tre øverste divisjonene 2018-2019.
2)Alle lag skal kunne ha samme antall reiser utenfor sin egen landsdel. Det kan se ut for at vi kan avvikle
alle de fire seriene over fire helger, 2 runder i egen landsdel, 2 runder i andre landsdeler. Dvs. at i at i for
eksempel i Stiga-Ligaen kommende sesong vil ha 7 hjemmekamper fordelt over to helger.
3)Dvs. at i at i 2.divisjon kommende sesong vil Laksevåg ha 7 hjemmekamper fordelt over to helger.
4)I tilfelle ekstra ordinære situasjoner i en divisjon kan forbundet bestemme at det skal være reisefordeling.
Da skal f.eks. flybilletter og sportspris gjelde for reiser fra en landsdel til annen landsdel. NBTF avgjør
ellers hva som tas med i reisefordelingen.
Den skal være rettferdig og helt lik økonomisk for alle lag som deltar.
BEGRUNNELSE:
NBTF og ledelsen i Oslo har lagt opp til en ny ordning for reisefordeling for 2017-2018 sesongen, den er
dessverre ikke rettferdig etter vårt syn og favoriserer denne sesongen spesielt en landsdel av bordtennis
Norge.
Eksempler:
I Stiga Ligaen bestemte klubbene og serieansvarlig at tre klubber, B-72, Jevnaker og Eiker skulle slippe å
reise til Bergen 2017-2018. Dermed sparte de tre klubbene ca. 10 000 hver, ca. 30 000.-.
De tre lagene fikk kun en tur til Trondheim sist sesong.
Besparelsen på ca. 30 000 kom kun de tre klubbene til gode. Slik kan vi rett og slett ikke ha det i sporten
vår. Nå ble det slik at Vikåsen, Laksevåg og Stord reise til Oslo og til Trondheim/Bergen, fikk altså to turer.
Fornebu fikk en tur til Bergen og en tur til Trondheim. Når reisefordelingen skulle settes opp hadde kloke
hoder i Oslo funnet ut at reisen med fly skulle koste kr.1000.-. Som alle vet er det kun spillere under 26 år
som kan, om klubben er heldig, få en flyreise til den prisen til fra og til Oslo. Det er også verd å merke seg
at flyprisene har steget kraftig den siste tiden. Dermed er det slik at klubbene som reiser to ganger får kun
ca. 50% av de reelle fly utgiftene inn i reisefordelingen og må betale mye mer i forbindelse med reisene sine
kontra Eiker, B-72 og Jevnaker. SLIK KAN VI IKKE HA DET I FREMTIDEN.
2.DIV.
Her har Fokus tre hjemme runder i Fokus hallen (er den godkjent?) og en tur til Trondheim sist sesong.
Narvik, Tingvoll og Tromsø måtte reise tre ganger til Oslo og en gang til Trondheim. Vikåsen måtte reise
tre ganger til Oslo. Med den nye skandaløse reisefordelingen må lagene utenfor Oslo gryten betale mange
ekstra penger for sine flyreiser som ikke i sin helhet kommer med i reisefordelingen,
SLIK KAN VI IKKE HA DET I FREMTIDEN.
Vi har bedt forbundet lage en oversikt over hva dette koster for klubbene med den nye reisefordelingen
kontra gammel fordeling. Det vil ikke forbundet pr. dato og hevder at klubbene har kastet sine
reisekvitteringer. Ingen klubb, region eller forbund kan kaste sine kvitteringer etter så kort tid. De skal ha et
arkiv der regnskap arkiveres i mange år. Dermed er det enkelt å få på plass de eksakte kostnader i StigaLiga og i 2.divisjon slik at en kan få sjekket om den nye ordningen slår skjevt ut for klubbene som reiser
mye kontra klubber som reiser mindre 2017-2018 sesongen. Dette er en så alvorlig forskjells behandling i
norsk bordtennis at vi om at et samlet forbundsstyre tar seg tid til å sette seg grundig inn i denne sesongens
reisefordeling.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen synes det er hensiktsmessig at forbundet går igjennom regelverket for
utgiftsfordeling og vurderer om klubbene likebehandles, samt og at reglene for god
regnskapsskikk opprettholdes i.h.t. forslagsstillers påstander. Krav til dokumentasjon i relativ
lang tid etter utført hendelse må påregnes (jfr. medieomtalen vedrørende idrettsforbundets
utgifter).
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STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
Administrasjonen ser på dette og kombinerer ny og gammel ordning på beste måte, men vi ønsker
å beholde en utgiftsfordeling.
FORSLAG 20/22

Navn på forslagsstiller:

Tingvoll BTK

Viser til punkt 7.3.2 i regelverket:
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i dameserien. Slik
søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon fra representasjonsbestemmelsene
vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien.
Forslag til ny tekst:
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i lagserien. Slik
søknad må oversendes NBTF innen 1. august.
Begrunnelse:
Vi mener at det på dette punktet ikke bør være forskjell på kvinner og menn. Det er mange små klubber i
Norge som sliter med å stille lag i serien. Et utlån vil kunne føre til at flere spillere som bor i Norge fast
deltar i seriespillet.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Dette er en vurdering som forbundet/Tinget må vurdere dersom situasjonen for herrer er lik
den som var for damer, når en innførte regelen. Dersom en velger å innføre en slik regel, og den
ikke er generell, må en tilstrebe seg klare og tydelige kriterier som er enkle å praktisere.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble vedtatt. Benytter samme regler som for Dameserien
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FORSLAG 21/22

Navn på forslagsstiller: Skodje bordtennis.
Viser til punkt 7.3.2 i regelverket:
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i dameserien. Slik
søknad må oversendes NBTF innen 1. august. En eventuell dispensasjon fra representasjonsbestemmelsene
vil kun bli gitt for deltakelse i dameserien.

Forslag til ny tekst:
Det kan søkes om dispensasjon for at en spiller fra annen klubb kan representere klubben i lagserien. Slik
søknad må oversendes NBTF innen 1. august.

Begrunnelse:
Vi mener at det på dette punktet ikke bør være forskjell på kvinner og menn. Det er mange små klubber i
Norge som sliter med å stille lag i serien. Et utlån vil kunne føre til at flere spillere som bor i Norge fast
deltar i seriespillet.
Det må ju vare positivt før ex.om nokken små klubber i en region kan samarbeide å ev. slå sig tilsammens å
bidra å få til 1 serielag i seriesystemet. Ditta kan ju bidra til att det ev.blir mere norske spilere i
seriesystemet.Økonomisk kan det ju å vare litt vanskligt før små klubber å delta i seriespill trots
reiseførdeling. Menar før ex.ditte førslaget på utlån i serie kan gjelle før nationell lagserie: Eliteserien: 1a
div: 2a div.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Se forslag 20/22. Dette er en vurdering som forbundet/Tinget må vurdere dersom situasjonen
for herrer er lik den som var for damer, når en innførte regelen. Dersom en velger å innføre en
slik regel, og den ikke er generell, må en tilstrebe seg klare og tydelige kriterier som er enkle å
praktisere.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble vedtatt, se forslag og vedtak 20/22
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FORSLAG 22/22
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb
Usikker på kor dette skal inn i reglementet, så skriver ingenting
NM og NC skal trekkast med dataprogram, det skal gjerast av forbundet og ikkje av den enkelte
arrangør. For eksempel TD/overdomar eller andre nøytrale
Begrunnelse
Det er mulig for arrangør å prøvetrekka heilt til du er fornøgd med trekking, og dette er uheldig. Med NM
junior i år friskt i minne der prøvetrekking ved ein feil blei lagt ut mandag før NM. Dermed forhindrar ein
spekulasjonar vedrørande trekking.
Dette forutsetter at mitt forslag om å trekka tidligare enn stevnedag går gjennom

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG TIL ENDRINGER I NBTFs TILLEGGSBESTEMMELSER

FORSLAG 1/7

Navn på
forslagstiller
Henvisning til
bestemmelse i
regelverket
Eksisterende
tekst i dagens
regel

Veterankomiteen

Forslag til ny
tekst

NM arrangeres normalt over tre dager, med lagklasser på fredag. Dersom også
andre klasser skal avvikles på fredag så skal dette fremgå av invitasjonen. NM
for veteraner går over 2 dager, men dersom det av hensyn til arrangørens
hallkapasitet eller av andre grunner anses mest hensiktsmessig, arrangeres
stevnet over 3 dager. Dersom det arrangementsmessig er forsvarlig, kan øvrige
NM også gå over to dager, etter søknad til TD og godkjenning av TD.

Begrunnelse for
forslaget

Vi opplever en positiv trend innen bordtennis for veteraner. NM er et av
høydepunktene i sesongen hvor de fleste aktive deltar. NM er også et sosialt
arrangement, og Veterankomiteen tror at de aller fleste er interessert i å starte
fredag dersom dette gir best utgangspunkt for et smidig og godt arrangement.
Dette gir også klubber med noe mindre hallkapasitet mulighet for å være NMarrangør.

Tilleggsbestemmelser: 1.1 Arrangement, pkt 1.1.2 Avvikling

NM arrangeres normalt over tre dager, med lagklasser på fredag. Dersom også
andre klasser skal avvikles på fredag så skal dette fremgå av invitasjonen. NM
for veteraner går over 2 dager. Dersom det arrangementsmessig er forsvarlig,
kan øvrige NM også gå over to dager, etter søknad til TD og godkjenning av
TD.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble vedtatt
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FORSLAG 2/7
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: Tilleggsbestemmelser §1.6.2
Eksisterende tekst i dagens regel:

1.6.2

PREMIESEREMONI

Premieutdeling bør foregå umiddelbart etter mesterskapets slutt på søndag. Dersom det er praktisk mulig
skal premieutdelinger for avsluttede klasser foregå tidligere. Seremonien skal i alle henseende foregå på en
måte som er et NM verdig, det vil blant annet si med seierspall, høytidelig speakertjeneste, pyntet
seremoniområde etc.
Forslag til ny tekst:
Beholde tekst og legge til:
For å få premier i de offisielle klassene under Senior NM må man møte opp på premieutdelingen iført
sportsklær.
Begrunnelse for forslaget:
Det er flere eksempler på halvfulle og nesten tomme premiepaller under premieutdelingene i Senior NM.
Premieutdelingene skal være en viktig del av mesterskapet, og det er viktig for sportens anseelse at spillerne
møter opp på utdelingene. Man bør også møte opp for å vise respekt for motstandere, arrangør og
mesterskapet. Om man ikke møter opp på premieutdelingene bør man heller ikke få premiene. Dette
samsvarer også med ITTF sitt regelverk.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
Intensjonen er god, men forsøk gjerne med utdeling på flere tidspunkter
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FORSLAG 3/7
Forslagstiller: B-72
Henvisning til: Ny paragraf
Eksisterende tekst i dagens regel:
Ny paragraf.
Forslag til ny tekst:
For å få tildelt et Senior NM skal arrangøren ha oppfylt følgende krav:
• Det må legges frem en plan til hvordan man skal få med minimum 40 ulike personer som kan bidra
under et senior NM.
• Arrangørklubben må ha arrangert minst to turneringer med over 160 deltagere de siste fem årene.
• Arrangørklubben må ha arrangert minst et NM eller NC de siste tre årene og fått meget gode
skussmål fra TD / OD.
Begrunnelse for forslaget:
Vi har de siste årene sett flere senior NM som har blitt arrangert på en måte som ikke tilfredsstiller kravene
etter regelverket, og som av deltakere har blitt sett på som «hobby-arrangement». For å sikre at vårt største
og viktigste mesterskap blir arrangert på en best mulig måte er det viktig å sette krav til de som skal
arrangere. Med disse kravene så vil man minske antall klubber som søker om senior NM, og dermed vil
man kun stå igjen med de som har mulighet til å arrangere et best mulig mesterskap. Målsetningen for et
senior NM er ikke at det skal arrangeres på flest mulig ulike steder, men at det skal være best mulig
arrangert. For vår del kan det gjerne gå på det samme stedet vært eneste år om det medfører en
kvalitetsgaranti.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen kommentarer til forslaget.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 4/7

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.
INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen spesielle kommentarer til forslaget.

STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 5/7
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
9-15
16-31
32-

Antall direkte kvalifisert
2
4
8

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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Mange NC har også en funksjon som et veldig interessant stevne for de som ikke er de aller
beste på rankingen. Både m.h.t å få møte de beste spillerne og lære fra dem. Overgang til bare
cupspill i alle klasser over 13 vil kunne gjøre at stevnene mister disse funksjonene.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt

NORGES BORDTENNISFORBUND

29

FORSLAG 6/7

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
Dei 8 beste på rankingen er kvalifisert i dei ulike klassane. Ein spelar skal spela den klassen ein høyrer
heima. Unntak er dersom spelar er kvalifisert i herrer eller damer senior.
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.
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.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen spesielle kommentarer til forslaget.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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FORSLAG 7/7
Navn på forslagstiller: Stord Bordtennisklubb

Henvisning til §/pkt i regelverket:
Tilleggsbestemmelser
Kapittel 1. NM
1.2. avvikling av lagkampar
Ny tillegstekst:
Alle kampar til og med kvartfinale skal spelast etter følgjande oppsett:
Kamp nr 1 og 2 går samtidig
Kamp nr 3 åleina
Kamp nr 4 og 5 samtidig
I semifinale og finale vert det spelt på 1 bord
Begrunnelse: Lag tar veldig lang tid, og derfor bør me korta ned tida på dei første rundane.

INNSTILLING FRA LOVKOMITEEN
Lovkomiteen har ingen spesielle kommentarer til forslaget.
STYRETS VEDTAK
Forslaget ble ikke vedtatt
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