
15. mars. 2023 

INFORMASJON TIL DELTAKENDE KLUBBER VED HOVED-NM 2023 

På vegne av arrangøren Fornebu BTK, teknisk delegert (TD) og overdommerne (OD og 

assisterende OD) ønskes velkommen til Hoved-NM 2023 på Storøya skole, Fornebu. Ta gjerne 

direkte kontakt med arrangørklubben eller OD/TD ved spørsmål, kommentarer eller om dere har 

informasjon dere gjerne vil dele. I dette dokumentet finner dere en oversikt over viktige tekniske 

detaljer under dette mesterskapet.  

Treningsspill 

Hver morgen de tre NM-dagene er konkurransebordene ledig til trening inntil 20 minutter før 

kampene starter. De siste minuttene før kampstart har arrangøren behov for å rydde Field of play og 

gjøre klart til at spillerne får så gode spilleforhold som mulig. 

For å gi best mulige forhold for spillerne under kamper i mesterskapsklasser vil det i utgangspunktet 

ikke bli tillatt med treningsspill på konkurransebordene når de offisielle NM-klassene spilles. Spillere 

og trenere skal trekke ut av Field of Play når man ikke konkurrerer. Dere finner treningsbord i hallen 

i underetasjen. Det kan bli innført muligheter for treningsspill i hallen oppe i perioder når det er 

mangel på treningsbord i hallen nede. Dette vil bli styrt av TD i samarbeid med arrangøren.   

Call Area og innmarsj   

Det etableres Call Area og innmarsj med presentasjoner som følger: 

Fredagen Fra kvartfinalene i Herrer lag, Damer lag og Para Åpen single 

Lørdagen Fra finalene i Herrer double, Damer double, Mixed double og Para Åpen double 

Søndagen Alle kamper 

I lagklassene møter lagene i Call Area senest 30 minutter før kampstart. I single- og double-

klassene møter spillerne i Call Area senest 20 minutter før kampstart.  

Innmarsj skjer etter en bordrekkefølge som bestemmes i Call Area. I single marsjerer Dommer 1 

først, deretter Spiller 1, Spiller 2 og eventuelt Dommer 2. I double marsjerer Dommer 1 først, 

deretter Spillerpar 1, Spillerpar 2 og eventuelt Dommer 2. I lag marsjerer Dommer 1 først, deretter 

Lag 1 med Spiller 1, 2, eventuelt Spiller 3, 4 og 5, Lag 2 med Spiller 1, 2, eventuelt Spiller 3, 4 og 5, 

og eventuelt Dommer 2 til slutt. Under presentasjonen presenteres spillerne i følgende rekkefølge 

(først etter bordrekkefølge 1 og oppover), med Spiller 1/Spillerpar 1/Lag 1 først, deretter Spiller 

2/Spillerpar 2/Lag 2, Dommer 1 og eventuelt Dommer 2. Før man møter i Call Area er det 

hensiktsmessig å sette bager m v bak det bordet man skal konkurrere. Klubbene må sørge for at 

egne spillere møter i Call Area innen gitte tidsfrister, og det samme gjelder når man møter direkte 

ved bordet.  

Premieutdelinger 

Det blir to premieutdelinger. Den ene premieutdelingen skjer lørdagen, i forbindelse med åpnings-

seremonien, kl. 12.00, og den andre skjer rett etter konkurranseslutt søndagen, kl. 16.00.  

Trenere 

En trener kan coache flere spillere samtidig (han/hun kan bevege seg fra bord til bord når kampene 

går samtidig), men en spiller kan bare ha en coach per kamp.  

Faste dommere 

Intensjonen er å spille hele Hoved-NM med faste dommere, men vi trenger hjelp av de som taper 

kamper i B-klassene til å «dømme neste kamp» i disse klassene. 

Lykke til! 

Olav Haraldseid (sign.)   Benny Sandmo (sign.)  Øivind Eriksen (sign) 

Leder Fornebu BTK    Overdommer    Teknisk delegert 


