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Retningslinjer for regionalt seriespill  

(4. og 5. div) i Region Øst  
(Sist revidert: desember 2021) 

 

4. divisjon og lavere divisjonsnivåer i bordtennisserien sorterer under den enkelte regions ansvarsområde. 

Dette er regler/retningslinjer for 4. og 5. divisjon i Region Øst. Der ikke annet framgår av disse reglene 

gjelder de samme regler som for 3. divisjon i den nasjonale lagserien, jf. konkurransereglementet til 

NBTF.  

Kort om formålet med innføringen av et nivåtilpasset 5. divisjonsnivå uten automatisk opp-

/nedrykk mellom 4. og 5. divisjon:  

Sesongen 2015/16 opprettet Region Øst et 5. divisjons-nivå i tillegg til 4. divisjon. Formålet med dette er 

å bedre rekruttering og bredde, samt å beholde spillere lengre, ved gi spillere under 1250 rankingpoeng et 

bedre sportslig tilbud, for deretter å kunne senke terskelen for å få med nye spillere, trim-spillere og 

spillere med ulike behov (herunder funksjonshemmede). Det er åpent om man vil melde på et lag rett i 4. 

divisjon, dvs. at man kan melde på et nytt lag med spillere som hovedsakelig har mer enn 1250 

rankingpoeng i 4. divisjon uten å måtte gå veien om 5. divisjon.  

 

1) Spillsystem:  

Både 4. og 5. divisjon: 3-mannslag alle mot alle og 1 double. Spilles som Swaythling Cup (10 kamper, 

hvorav alle kamper spilles ferdig).  Nytt kampskjema ble prøvet ut for sesongen 2018/19 og dette 

videreføres denne sesongen. Kampskjemaet har de viktigste reglene påført.  

2) Lagoppsett:  

Både 4. og 5. divisjon: Reglene for Swaythling Cup følges.  

• Man kan fritt velge hvilken spiller som skal spille som A, B eller C (for hjemmelag) og X, Y eller Z 

(for bortelag).  

• Bortelaget setter opp sitt lag først på kampskjemaet.  

• Det er lov å rullere på maks 6 spillere i singel i løpet av en lagkamp. Dette må være oppført i 

kampoppsettet på forhånd og kan ikke endres underveis.  

• En spiller kan kun spille i én og samme posisjon (bokstav) i løpet av en lagkamp, dvs. om han 

spiller sin første singel som spiller A kan han ikke spille som noe annet enn A resten av 

lagkampen. Man kan sette opp maks 2 spillere på en og samme bokstav. Disse spillerne kan man 

sette opp som man ønsker. Det er f.eks. anledning til å sette opp den ene spilleren til å spille 

første og tredje kamp, mens den andre spilleren spiller andre kamp.  



 

 

• I double kan man fritt velge hvem som skal spille. Man står også fritt til å bruke ytterligere 2 

spillere, som ikke har spilt singel, om man skulle ønske det.  

• Det er anledning til å stille uten en 3. spiller på laget. Vi ber imidlertid om at dette unngås så 

langt det overhodet er mulig, da dette innebærer færre kamper for de andre lagene og er med 

på å redusere den sportslige verdien av serien.  

 

3) Påmelding og «opprykk/nedrykk» mellom 4. og 5. divisjon  

Både for 4. og 5. divisjon gjelder i utgangspunktet åpen påmelding fra år til år. Det er derfor ikke noe 

system for automatisk opp- eller nedrykk mellom divisjonene.  

NB: 5. divisjon er nivåtilpasset: Lagene som meldes på i 5. divisjon bør primært bestå av spillere som 

har under 1250 i ranking ved sesongens begynnelse (dvs. per 1. august). Denne grensen er imidlertid å 

anse som veiledende. Følgende kan være grunner som kan tilsi at spillere med over 1250 i ranking ved 

sesongstart likevel deltar fast eller delvis i 5. divisjon:  

• Voksne spillere som er/blir satt inn på rankingen 1250 eller høyere, men som reelt sett er på et 

spillemessig lavere nivå enn dette.  

• Nødvendig for sammensetningen av lag innenfor en klubb 

• Det sosiale/klubbutviklingsmessige aspektet (ønske om å kunne sette sammen et lag med spillere 

fra samme aldersgruppe og/eller av samme kjønn) 

• Frafall pga. sykdom eller lignende, samt at det ikke er tilgjengelig andre spillere på samme eller 

lavere nivå.  

 

4) Opprykk fra 4. til 3. divisjon.  
Lag nr. 7 og 8 rykker ned fra hver av de tre 3. divisjonsavdelingene som kun har lag fra region øst, jf. 

konkurransereglementet pkt. 3.11. I utgangspunktet innebærer dette at 6 lag rykker opp fra 4. divisjon i 

region øst. Antallet kommer imidlertid også an på hvor mange lag fra region øst som rykker hhv. opp og 

ned mellom 2. og 3. divisjon. Man er derfor ikke automatisk garantert plass i 3. divisjon dersom man blir 

blant de 6 beste i 4. divisjon.  

Ved ledige plasser ut over de pluss minus 6 lagene vil evt. andre lag få tilbud om plass i 3. divisjon (blir 

da prioritert etter den plassering de har fått i 4. divisjon).  

 

5) Bytte/låne spillere på tvers av lag innenfor samme klubb:   
Kommentar: For å skape mer fleksibilitet på en måte som gjør det lettere for klubbene å delta i 4. og 5. divisjon, 

samt at man unngår å stenge spillere ute med karantene mer enn det som er hensiktsmessig på dette nivået, har 

Region øst myket opp reglene som gjelder for den nasjonale lagserien for øvrig (tom. 3. divisjon).  

Vi understreker at denne oppmykningen i reglene ikke må utnyttes taktisk av klubbene for å kunne toppe lag 

strategisk med tanke på å rykke opp/unngå nedrykk. I så fall vil regionen måtte stramme inn reglene igjen, noe 

som går ut over mange klubbers evne til å stille lag, samt at spillere kan få uhensiktsmessig lang karantenetid.  

 

 

 



 

 

5.1 Bytte/låne spillere på tvers av lag på samme divisjonsnivå:   

 

4. divisjon: Det er ikke lov for en spiller å bytte mellom 4. divisjonslag hverken permanent eller 

midlertidig, jf. reglene for den nasjonale lagserien. Man kan kun spille for ett og samme 4. divisjonslag i 

løpet av en sesong.  

5. divisjon: Det er i utgangspunktet heller ikke i 5. divisjon ønskelig at spillere bytter fra et 5. divisjonslag 

til et annet, eller at det ene laget låner en spiller fra det andre. Av praktiske hensyn åpner vi likevel for 

følgende unntak:  

a) Dersom det ene av to (eller flere) lag fra samme klubb står i fare for ikke å kunne stille fullt 

lag, kan man «låne» en spiller midlertidig fra et av de andre lagene klubben har i 5. 

divisjon på følgende betingelser:  

▪ Spilleren må stå over et tilsvarende antall kamper for det laget han/hun lånes 

fra.  

▪ «Låningen» må ikke gjøres av taktiske hensyn for å toppe laget.  

▪ Det bør så langt det er mulig søkes å unngå at den spilleren som lånes møter 

spillere på motstanderlag som han/hun allerede har møtt for sitt opprinnelige 

lag.  

b) Dersom man av ulike grunner ønsker å flytte en eller flere spillere permanent fra et 5. 

divisjonslag til et annet innen samme klubb må det søkes regionstyret om dispensasjon for 

dette.  

▪ Det må begrunnes hvorfor man ønsker å gjøre dette.  

▪ Evt. bytte av lag kan ikke være ut fra et taktisk ønske om å toppe det ene laget.   

▪ Det bør så langt det er mulig søkes å unngå at spillere som bytter lag ila. 

sesongen møter spillere på motstanderlag som han/hun allerede har møtt for 

sitt opprinnelige lag.  

▪ Om man først har byttet lag kan man ikke bytte tilbake uten ved ny 

dispensasjon fra regionen.  

 

5.2) Bytte/låne spillere mellom ulike divisjonsnivåer:  
 

a) Fra 4. til 3. divisjon (eller høyere divisjoner):  

o Spillere under 1 500 rankingpoeng: En slik spiller kan i utgangspunktet fritt 

bytte/lånes til et 3. divisjonslag innenfor samme klubb. NB: Dette gjelder også for de 

to første kampene i 3. divisjon.  

 

o Spillere med/over 1 500 rankingpoeng: Her gjelder samme regelverk som for den 

nasjonale lagserien: Spiller kan skifte til lag i en høyere divisjon. Laget i den høyere 

divisjonen må imidlertid ha spilt sine to første seriekamper før den kan få en slik ny 

spiller.  

b) Fra 3. (eller høyere divisjoner) til 4. divisjon:  

o En 3. divisjons-spiller som har mindre enn 1500 poeng på rankingen kan i 

utgangspunktet fritt bytte/lånes til et 4. divisjonslag innenfor samme klubb.  



 

 

o For 3. divisjons-spillere med 1500 rankingpoeng eller mer gjelder imidlertid 

karantenereglene i konkurranseregelverket til NBTF for den nasjonale bordtennis-

serien, dvs.:  

 

▪ Spilleren kan ikke ha spilt de 2 siste seriekampene i 3. divisjon  

▪ Laget i 4. divisjon må ha spilt minst 2 seriekamper uten denne spilleren, etter at 

spilleren spilte sin siste seriekamp i 3. divisjon.  

c) Bytte/låne spillere, som er på utlån i 4. divisjon for en annen klubb: 

Det gis dispensasjon for utlån av spillere også i 4.divisjon fra sesongen 2021-22. Det er 

ikke tillat å spille for egen klubb i 4. divisjon, hvis man er på utlån, men man kan spille for 

egen klubb i 3. divisjon eller høyere. Reglene for bytte er da de samme som, om en spilte 

kun for en klubb. (Les over.) 

d) Mellom 4. og 5. divisjon:  

Spillere kan i utgangspunktet fritt byttes/lånes mellom lag i 4. og 5. divisjon. Dette for å 

lette sammensetningen av lag fra gang til gang (sykdom, skader mv.), samt ta hensyn til at 

det vil kunne skje spillemessige endringer ila. sesongen med spillere som evt. slutter, og 

nye spillere som evt. kommer til. Lån av spillere fra 4. divisjon til 5. divisjon bør 

utelukkende gjøres i de tilfeller man ikke kan stille fullt lag på annen måte. Vi viser til 

retningslinjene nedenfor om at de som spiller i 5. divisjon primært bør være spillere som 

har under 1250 rankingpoeng ved sesongens start (per 1. august).  

 

Eksempel: Spiller X har over 1500 rankingpoeng og starter sesongen med å spille de to første 

seriekampene for klubbens 4. divisjonslag. Helgen etter skal klubbens 3. divisjonslag spille sine 4 

første seriekamper for sesongen. Spiller X kan da ikke spille kamp nr. 1 og 2 for 3. divisjonslaget, 

men kan spille kamp nr. 3 og 4.   

Hvor lenge må nå spiller X vente før han/hun igjen kan spille for 4. divisjonslaget? For det første 

må spiller X vente til 3. divisjonslaget har spilt sin kamp nr. 5 og 6 uten spiller X. I tillegg må 4. 

divisjonslaget ha spilt sine to siste kamper uten spiller X.  

 

Tilfeller der det kan være aktuelt å søke regionen om dispensasjon fra disse reglene:  

a) Spiller fra 4./5.-divisjon som har under 1500 i ranking og benyttes i 3. divisjon eller høyere 

divisjon har gått over 1500 i ranking før hun skal spille i 4./5.-divisjon igjen.  

b) Tilfeller der spillere fra 4. divisjon med over 1500 i ranking får uhensiktsmessig lang karantene 

etter å ha spilt i 3. divisjon eller høyere divisjon.  

 

6) Benytte/låne spillere fra andre klubber.  

4. divisjon: Det gis dispensasjon for utlån av spillere til 4.divisjon fra sesongen 2021-22. Søknaden 

sendes til NBTF. Fristen i 2021 var 1. august. 



 

 

5. divisjon: For å støtte opp om spillere i klubber som ikke har mulighet til å stille lag i 5. divisjon gis det 

anledning til at deltakende lag i 5. divisjon kan benytte inntil 2 spillere fra en klubb som selv ikke selv 

deltar i 5. divisjon per samlerunde. Dette kan imidlertid kun gjøres under følgende forutsetninger:  

• Slike spillere må ikke spille i en annen divisjon for sin klubb annet enn som evt. reserve.  

• Slike spillere må ikke benyttes taktisk for å toppe laget.  

• Slike spillere kan ikke komme fra en annen klubb som deltar med eget lag i 5. divisjon.  

• Bruk av spillere fra annet lag må meldes fra til Regionen/koordinator for seriespillet og arrangør 

før samlerunden disse spillerne skal brukes i.  

 

7) Aldersgrense  
Man kan delta i regionalt seriespill fra det året man fyller 11 år, jf. barneidrettsbestemmelsene.  

 

8) Flytting/utsettelse av kamper 

• Dersom en kamp skal flyttes/utsettes må begge lag være enige i dette og gi beskjed til serie-

ansvarlig før den oppsatte kampen skal spilles. I motsatt fall registreres kampen som seier på WO 

til det laget som ikke har trukket seg.  

• De to lagene, som har blitt enige om å flytte/utsette sin lagkamp, er selv ansvarlige for å finne tid 

og sted.  

• Utsatte lagkamper kan ikke flyttes til etter den siste serierunden i avdelingen. Dersom kampen 

ikke kan spilles før den siste serierunden, er det det laget som opprinnelig ønsket å utsette kampen 

som taper på walk over.    

 

9) Sluttspill-system etter «halvspilt» serie  

(Kommentar: dette har blitt prøvd ut både i 4. divisjon og i 5. divisjon. Det har vist seg vellykket, og vil 

bli videreført.) 

 

Formål: Mer spennende serie, jevnere kamper, mer variasjon (man møter flere ulike lag). Mer rettferdig 

system med tanke på hvilke lag som skal rykke opp fra 4. til 3. divisjon.  

Forklaring: Etter halvspilt serie (alle lag i hver enkelt 4. divisjonsavdeling har møtt hverandre én gang) 

slås avdelingene sammen i nye avdelinger etter følgende mønster (i dette eksemplet tas det utgangspunkt i 

tre 4. divisjonsavdelinger, men prinsippet vil være det samme så lenge det er mer enn én avdeling per 

nivå):  

• Øverste tredjedelen i hver avdeling blir slått sammen til en ny avdeling 

• Midterste tredjedelen i hver avdeling blir slått sammen til en ny avdeling 

• Nederste tredjedelen i hver avdeling blir slått sammen til en ny avdeling 

 

➢ Sluttspillavdelingene skal være fortrinnsvis like store. Dersom ujevnt antall lag skal den øverste 

avdelingen ha flest lag osv.  

➢ For å skille mellom lag som har samme plassering i hver sin avdeling går det laget som har flest poeng 

foran, deretter flest vunnet enkeltkamper osv. (samme regler som for den nasjonale lagserien).  

 



 

 

Eksempel: Det er 23 lag påmeldt i 4. divisjon, dvs. nok til 8 lag i to avdelinger og 7 lag i én avdeling. Etter halvspilt 

serie blir de tre sluttspillene da satt sammen på følgende måte:  

• A-sluttspill: Enerne og toerne, samt de to beste treerne (8 lag).  

• B-sluttspill: Den dårligste treeren, alle firerne, alle femmerne, samt den beste sekseren (8 lag).  

• C-sluttspill: Øvrige lag, dvs. de to dårligste sekserne, alle syverne og de to åtterne (7 lag).  

 

10) Påmeldingsavgift 

Påmeldingsavgift per lag er:  

• 1 500 kroner i 4. divisjon 

• 1 500 kroner i 5. divisjon 

 

11) Lisens 

For ordens skyld minner vi om at det er lisens-plikt for å spille i både 4. og 5. divisjon.  

 

12) Dispensasjon fra regelverket 

Evt. søknader om dispensasjon fra regelverket må sendes til seriekoordinator/ ansvarlig i regionstyret i 

god tid.  

 

 


