
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Telemark Bedriftsidrettskrets v/Bordtennisutvalget har den glede å innby til 
NM Bordtennis Bedrift – Telemarkslekene 2022 

Turnering nr. 49 i rekken.  
 
 
Etter en tid med korona og avlyst NM 2021 kan vi endelig invitere til NM Bordtennis i Skien Fritidspark 8-9 januar 
2022 i Skienshallen som ligger i Skien Fritidspark, som er en flott aktivitetspark for store og små. Les og se mer 
om fritidsparken på www.skienfritidspark.no 
 
 
NM: 

Oppstart er lørdag kl. 09.00 med Mix Double og kl. 10.00 med Lagspill. For mer info rundt klasseinndeling og NM 

turneringen, kontakt leder av utvalg, Kai Morten Larsen, på epost: kai.larsen@ineos.com  

 
 
Klasseinndeling: 
 
Lørdag: 
NM Mixed Double  kl. 09:00                          Cupspill    
NM Herrer Lag A/B   kl. 10:00                          Puljespill - NS best av 5  
Åpen lag C/D   kl. 10:00                     Puljespill - NS best av 5  
NM Damer Lag   kl. 10:30                          Puljespill    
Åpen B single                       kl. 12:30                           Puljespill    
Åpen C single                        kl. 13:00                    Puljespill    
Åpen D single                        kl. 13:00                    Puljespill   
 
NM KVELD Clarion Hotell, Skien kl. 20:00 
 
Søndag:    
NM Herrer Double A/B                 kl. 10:00               Cupspill    
Herrer Double C/D                 kl. 10:00                                Puljespill    
NM Damer Double   kl. 10:00                Cupspill    
NM Herrer A single                      kl. 11:30                                Puljespill    
NM Damer Single                  kl. 10:30                                Puljespill    
NM PARA (åpen)                      kl. 11:00                               Puljespill    
NM Old Boys (40-60)         kl. 12:00                                Cupspill    
NM Old Boys (61+)             kl. 12:00                                Cupspill    

*Med forbehold om endringer 

 

 

Deltaker kontingent NM 2022: 

Single   kr. 240,- 
Damer Lag kr. 360,-  
Åpen Lag kr. 460,- 
Double  kr. 320,- (160,- per pers) 

 

 

http://www.skienfritidspark.no/
mailto:kai.larsen@ineos.com


Trekning: 
Foretas fredag 7. januar 2022. 
Vi tar for behold om endrede starttidspunkter og om retningslinjer påvirker enkelt klasser.  

I åpne klasser kan både herrer og damer delta.  Dersom et lag melder på mer enn ett lag i lagkampene, skal det 

antatt beste lag være 1.lag osv.   Dvs. at lag som deltar i C/D nummereres etter lag som deltar i A/B. Det er satt 

opp vandrepokal i lagkonkurransene, og disse må vinnes 3 ganger får å fås til odel og eie.  

Det må være minimum 4 lag/spillere i hver klasse for at klassen blir gjennomført.  

 

Old boys: 

Er du over 61 år kan du likevel delta i klasse 40-60, men ikke motsatt, og man kan ikke delta i begge klassene. 

 

Premier: 
Det vil være premier i alle klasser.  
Lag får pokaler. Single- og double klassene får glass. 
NM mester får i tillegg en NM-medalje 

Vandrepokal: 

Lag A 

2017  ABB BIL Skien  

2018  ABB BIL Skien 

2019  FT BIL1 

2020  OPIL 1 

 

Lag B/C 

2018  Trelleborg1 

2019  FT BIL2 

2020  FT BIL2 

 
 

Påmelding: 

Påmelding gjøres med å fylle ut påmeldingskjema, se vedlegg.  
Påmeldingsfrist: 1 januar  

 

Deltakelse: 

- Medlemmer og ikke-medlemmer kan delta 
 

- Deltakeren/lag må være ansatt og representere en bedrift.  
Skal det brukes spillere som ikke er medlem av bedriftsidrettslaget i lagklassene må minst 1 være ansatt 
i bedriften dere representerer.  
 

- NM-mester i NM klassene må være medlem av Norges Bedriftsidrettsforbund. Resultatlisten ellers er 
for Telemarkslekene hvor beste medlem blir tatt ut som NM mester. Alle kan delta i NM klassene, men 
øvrig resultater blir stående som resultater i Telemarkslekene.  
 

- Norges Bedriftsidrettsforbund praktiserer ikke lisens og som deltaker er du ikke forsikret.  
All deltakelse på eget ansvar.  
 



Teknisk delegert og overdommere: 

Det vil under årets NM være teknisk delegert og overdommer og de aktuelle personene kommer fra Skien 
Bordtennisklubb.  
TD: Morten Rossvang 
Overdommer 1: Andreas Rossvang 
Overdommer 2: Morten Rossvang 

 

Kiosk: 
Skien Bordtennisklubb vil stå for salg av diverse godsaker fra kiosk inne i hallen.  

 

Stand: 
TTEX og Tom Johansen vil denne gang stå stand og som leverandør av konkurranseballer.  
Vi jobber også med og få inn andre aktører til et messe-område. 

 

Annet tilbud: 
Alle NM-deltakere kan komme inn i badeparken og velværeavdelingen for kr 100,- per person per dag.  
 

 
Overnatting: 
Ønsker du eller ditt lag å overnatte kan dere booke dette selv hos følgende: 

- Hotell fritidsparken ligger vegg i vegg med Skienshallen. 
Booking gjøres via: 
Online: hotell@skienfritidspark.no 
Tlf: 35541040,  
oppgi kode: Bordtennis2022 
10% avslag basert på prisene på www.booking.com 
 

- Choice Hotell Bryggeparken ligger i sentrum av Skien. 
Booking gjøres via: 
Online: https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/skien/clarion-collection-hotel-bryggeparken/ 
Epost: cc.bryggeparken@choice.no 
Tlf: 35912100,  
Oppgi ratecode: #TBIDRETT 
 
Pris per døgn i enkeltrom m/frokost kr 900,-  
Pris per døgn i dobbeltrom m/frokost kr 1100,-  

FRIST: 20. desember 2021 

 

NM KVELD: 

Det arrangeres NM Kveld med Tapas lørdag kveld og vil være på Clarion Hotell Bryggeparken i Skien sentrum. 
 
Menyen er en godt tilberedt Tapas inkl. dessert/kaffe 
Du melder deg på banketten i påmeldingskjema.   
På denne banketten ønsker vi å dele ut litt heder og ære - nominasjoner til dette kan sendes til 
thomas.stornes@bedriftsidretten.no med begrunnelse.  

Pris per kuvert: kr 549,- (inkl. dessert/kaffe) 
Mineralvann, øl og vin kjøpes selv i baren av deltaker  
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Rettigheter og ansvar: 
Ved påmelding samtykker du til at arrangør kan publisere foto/video fra arrangementet på sine sosiale medier. 
Avis og annet medium kan komme til å dekke deler av arrangementet.  
NBIF opererer ikke med lisens og forsikring er ikke inkludert. All deltakelse på eget ansvar.  

 

Avbestilling/kansellering: 
Påmeldingen er bindende fra 1. januar. 
Dersom arrangør må kansellere NM Bordtennis grunnet korona etter 1. januar vil det tilbakebetales 100% av 
påmeldingskontingenten.  

 

Kontakt: 

Leder av utvalget og teknisk: Kai Morten Larsen 
kai.larsen@ineos.com 
Tlf: 92896131 

Daglig leder Telemark bedriftsidrettskrets: Thomas Stornes 
thomas.stornes@bedriftsidretten.no 
Tlf: 47668286 

 

Vel møtt til NM Bordtennis Bedrift i Skien 8-9 januar 2022. 

 

Mvh.  
Telemark bedriftsidrettskrets v/bordtennis utvalget. 
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