
 

 

 

 

NM i Bordtennis 
10. – 12. september 2021 

I Haukelandshallen 

 



Laksevåg Bordtennisklubb i samarbeid med Norges Bordtennisforbund inviterer herved 

til NM Senior 2021, 10. – 12. september i Haukelandshallen, St. Olavsvei 50, 5052 

Bergen.  Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement.  

 

Seneste påmeldingsfrist er torsdag 12. august 2021.  

Sendes til anders.hovden@idrettsforbundet.no 

Kontaktpersoner.  

Otto Hatlebakk, mobil 916 90 364. Anders Hovden, mobil 900 11 665 

Startkontigent. 

Betales til klubbens konto, 9521.65.15545, innen 20. august 2021.  

 

Følgende klasser skal spilles samt deltakerbegrensinger. 

Det konkurreres om mesterskapstitler i følgende klasser: 

Fredag: Herrer lag, Damer lag og Para åpen single. 

Lørdag: Herrer single, Damer single, Herrer double, Damer double, Mixed double, 

Para åpen double.  

Innlagte klasser er Herrer B single og Herrer B double. 

Søndag: Herrer sittende single, Damer sittende single, Herrer stående single, 

Damer stående single. Fra 1/8 dels Herrer og Damer single. 

For en spiller er det kun tillatt å delta i en singleklasse og to doubleklasser, derav mixed 

double. 

Spillere som deltar i Paraklasser kan totalt delta i tre singleklasser og to doubleklasser. 

Hvorav Para åpen single klasse går på fredag ettermiddag og mixed double er en av to 

doubleklasser. 
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Herrer og damer single 

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.  

Benytter ranking pr. 1 august for deltagelse og 1 september for seeding.  

Det konkurreres om H.M. Kongens pokal.  

Nytt av året er at det er cup fra første runde. 

Dersom det er påmeldt 17 spillere eller flere, er de 8 best rankede spillere 

direktekvalifiserte til 8.dels finale.  

Herrer og damer double. 

I Herrer double – par må den ene spilleren være Elite- eller A-spiller. 

Alle klubber som deltar i Herrer lag, har likevel adgang til å delta med fire spillere i Herrer 

double. 

Herrer lag. 

I Herrer lag skal det delta maksimalt 16 lag. Lagene velges ut etter kriteriene i 

konkurransereglementet, se NBTFs nettsider.  

Antall sett 

Herrer senior single og Damer senior single spilles best av syv sett. 

Alle øvrige klasser, også singleklasser for parautøvere, spilles best av fem sett. 

Herrer og damer lag 

Dersom en klubb ikke kan stille fullt lag, tapes lagkampen. 

 



Herrer 

I NM for senior, ny Swaythling Cup: A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y 

Damer 

I dameklassene spilles lagkampene som Corbillon Cup: A-X, B-Y, double, A-Y, B-X. 

Øvrige klasser 

Klassene spilles som cupspill.  

Herrer B og Paraklasser spilles som innledende puljespill og cup i sluttspill.  

Stevnestart. 

Fredag 10. september kl. 11.00 start lagkamper. Slutt søndag 12. september kl. 18.00 

Påmeldingsavgifter. 

Er lagt til i vedlagte påmeldingsskjema (Excel). Stevnetier inkludert i avgiftene. 

Trekning. 

De respektive klasser trekkes dagen før senest kl. 20.00. All info legges ut på TT 

coordinator og klubbens nettside.  

Utstyr. 

Det benyttes Stiga bord, farge blå. Det benyttes xxx plast (Perform).  

Praktisk informasjon. 

NBTF har oppnevnt Karl Børre Reite, Larkollen IL som overdommer og Øivind Eriksen, 

Ham-Kam IL som TD.  

Alle spillere skal ha betalt NBTFs lisens for å delta.  

NIFs dopingbestemmelser gjelder.  

Overnatting. Bruk gjerne NBTFs samarbeidspartnere for hotell, Thons hotels. Benytt link 

på NBTFs side.  



Ellers følg med på Laksevåg Btk sin nettside, www.laksevagbtk.no for mer utfyllende 

informasjon ad NM senior 2021.  

 

 

LAKSEVÅG BORDTENNISKLUBB 

 
Stokkedalen 89B, 5151 Straumsgrend  

Mobil 91690364, Otto       

Bankkonto: 9521.65.15545 

E-post:  otto.h@laksevagbtk.no 
Hjemmeside: www.laksevagbtk.no  

 

Bruk våre 

samarbeidspartnere 

De er der for deg og norsk 

bordtennis 
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