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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 10/19 Godkjenne protokoll nr 1/2019 

 

Vedtak: Protokoll nr 1/2019 ble vedtatt og signert uten merknader 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

  

Sak 11/19 Utmerkelser  

  Fint om Erik kan samle inn de innspill som har kommet til han slik at vi har en oversikt.  

Vi har i vårt lovverk anledning til å dele ut ulike utmerkelser som vi da kan vurdere. 
§ 8-1 ÆRESMEDLEMSKAP 

Personer kan bli utnevnt til æresmedlem av NBTF for helt spesielle fortjenester for norsk 

eller internasjonal bordtennisidrett. Æresmedlemmer av NBTF utnevnes av Tinget med 4/5 

flertall, etter forslag fra Styret. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret. 
§ 8-2 HEDERSTEGN 

Styret kan med 4/5 flertall, tildele hederstegnet til: 

Personer som har gjort en fremragende innsats for bordtennisidretten, nasjonalt eller 

internasjonalt. Utenlandske statsborgere for spesielle fortjenester for norsk, Nord-Europeisk 

eller internasjonal bordtennisidrett. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret. 
§ 8-3 NBTFs KRYSTALLVASE 

NBTFs krystallvase kan av Styret tildeles personer for god tjeneste for bordtennisidretten, 

lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret. 
§ 8-4 NBTFs MINNERACKET 

NBTFs Minneracket kan av Styret tildeles personer som har utført et godt arbeid for 

bordtennisidretten. Begrunnede forslag til kandidater kan sendes Styret. 

 

Vedtak: Basert på innkomne forslag på kandidater til ulike utmerkeleser vedtok styret og tildele 

følgende: 2 krystallvaser og 5 Minneracket 
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Sak 12/19 Tildeling av NBTF - arrangementer  

Basert på innkomne søknader lager sektor Arrangement en innstilling på tildeling av NM, 

Stiga Norges Cup, Norges Cup Finale, mm. Vedlagt følger en oversikt på søkere. Når det 

gjelder et eventuelt NC 4 så ligger dette som et forslag til endringer i Tilleggsbestemmelsene 

som nå er ute på høring.  

 

Vedtak:  Basert på innkomne søknader foretok styret følgende tildelinger av arrangementer for 

sesongen 2019-2020.  

  NM Senior:                NBTF - Oslofjord Convention Center - Brunstad 

NM for eldre junior:  Harestua IL-BTG         

NM for junior:           B-72 

NM for yngre:            Bodø BTK 

NM for veteran:         Kobra BTK 

NC1:                           Laksevåg BTK             

NC2:                           Heros og Fjell    

NC3:                           B-72 

NC4:                           (Nytt arrangement sesongen 2019-2020 ??)          

Norgescupfinale:        Fokus BTK (Ny dato) 

 

Sak 13/19 Langtidsplan og Langtidsbudsjett 

Tinget skal behandle og vedta NBTFs Langtidsplan og Langtidsbudsjett 2020-2021. 

Et forslag ble lagt frem til diskusjon på styremøtet. 

 

Vedtak: Styret vedtok et Langtidsbudsjett som legges frem for Tinget. Alle tingdokumenter sendes ut 

12. april. 

 

Sak 14/19 Forslag til endringer i NBTFs lov, Representasjonsbestemmelser og 

Konkurransereglement.  

  Fristen for innsending av slike forslag var 1. og 5. april. Det var ingen innkomne Lovsaker, 

men det forelå saker til Konkurransereglement og Tilleggsbestemmelser.  

 

Vedtak: Innkomne forslag sendes ut på høring med høringsfrist 28. april. 

 

 

III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Viser til vedlagte rapporter fra den enkelt sektor.      

 

Rapport fra Sektor Toppidrett: 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

Rapport fra Sektor Media:. Rapport sektor Arrangement:  

Rapport fra Sektor Marked: Rapport fra Sektor Organisasjon:  

 

3.2 Gjensidige stiftelsen – prosjekt for unge funksjonshemmede 

Prosjektet går i korthet ut på å rekruttere unge funksjonshemmede til bordtennis i samarbeid med 

rehabiliteringssentre og sykehus. Søknaden til Gjensidigestiftelsen ble innvilget med kr 130 000,- i 

2018. Jan Bergersen følger opp dette prosjektet, som skal avsluttes og rapporteres innen 31.03.2019. 

 

3.3 Arrangementsutvikling 

Ref notat fra Bengt Paulsen. Her var det en diskusjon omkring NM junior og NM Eldre junior. Her 

avventet vi søknader til NM 2020 før vi eventuelt skulle gjør noe. Nå mottok vi søknader på NM 

både for junior og eldre junior, dermed fortsetter vi med begge disse også neste sesong. 

 

 



 3 

                                                                                                                    NORGES  BORDTENNISFORBUND 

3.4 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

Status i de tre prosjektene er pr i dag denne: 

Status i Bergen:  

Regionen sammen med klubbene har nå reengasjert Alexander Yeframov for en ny sesong. Det er 

klubbene Fjellkameratene og Heros, sammen med Region Vest som finansierer engasjementet  

sammen med støtten fra NBTF. Vi har skrevet at NBTF støtter med kr 100 000,- i 2019, dvs totalt. 

Vi har pr dato ikke budsjettert med noe støtte for sesongen 2019/2020, mao ingen midler i budsjettet 

for høsten 2019. Vi avventer nå en rapport fra regionen og klubbene. 

Status i Vikåsen BTK:  

Har mottatt en god søknad/rapport for 2019. Forbundsstyret hadde avsatt kr 100 000,- i tilskudd til 

prosjektet for 2019. Styret og administrasjonen har vurdert søknad og rapport og vil utbetale iht 

budsjett.  

 

3.5 Samarbeid Norge - Kina 

Norge har inngått en avtale med kinesiske myndigheter om samarbeid på idrettsområdet.  

Vi har nå hatt to jenter, Katarina Wetzel og Martine Toftaker, på et lengre opphold i Kina (6 uker). 

Trener Sindre Åteigen var der de første 2 ukene. Nå har vi også hatt to kinesiske jentespillere og en 

trener på besøk hos oss. NIF har nå signert en ny handlingsplan for 2019 og 2020. Her ligger det  

inne en mulighet til å sende og få besøk av fire spillere, samtidig som avtalen nå inneholder et 

gunstigere økonomisk opplegg for NBTF. Vi har sendt et forslag til Kina der vi ønsker at de sender  

2 spillere til oss i juni og at vi kan komme til dem med fire spillere i juli/august. Toppidrettsutvalget 

nominerer spillere og vurderer endelig tidspunkt og varighet. 
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3.6       NBTFs Ting 11.-12. mai 2019 

Tinget 2019 avholdes i Bodø 11.-12. mai. Det vil være historisk at NBTFs ting legges til en by i 

Nord-Norge, og vi derfor vurdere tiltak og opplevelser som kan bidra til at det blir god deltakelse på 

Tinget. Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Kevin Johansen, Espen Wiik og Øivind 

Eriksen. Målsettingen er å få flest mulig til å delta på tinget og skape en arena som inspirerer og 

motiverer ressurspersoner fra hele bt-Norge til å delta. 

 

Fremdrift for forberedelsene til Tinget. 

 22. februar Innbydelse til tinget sendes ut (minimum 2 mnd før).  

 16. mars  Styremøte på Oppegård 

 1. april  Frist innsending av tingforslag (minimum 1 mnd før) 

 1. april  Frist innsending av årsberetning fra sektorene til administrasjonen 

 1. april  Påmeldingsfrist deltakelse tinget (iht Idrettsregistreringen) 

 6. april  Frist for Lovkomiteen for innstilling til tingforslag 

 6. april  Styremøte. Styret lager sin innstilling til innkomne forslag  

 12. april Tingpapirer sendes ut/legges på hjemmesiden (minimum 2 uker før) 

 13.-22.april  Påske 

 22.-26.april VM i Budapest 

 29. april Trykking av årsberetning og Tingdokument 

 10. mai Styremøte i Bodø 

 11.-12.mai  Tinget avholdes i Bodø  

 

Endringer i Representasjons- og Konkurransereglement, Tilleggsbestemmelser etc   

Det er lagt en egen prosess for innhenting av forslag, høring og vedtak som er uavhengig av Tinget. 

Årsaken er først og fremt av hensyn til knapphet i juni for et nytt styre å behandle dette.  

 

Fremdrift for denne prosessen foreslås slik: 

 22.februar Invitasjon til innsending av forslag sendes ut til klubber, regioner , etc 

 5. april  Frist for innsending av forslag  

 7. april  Forslagene sendes på høring  

 28. april  Høringsfrist og frist for Lovkomiteen for innstilling til forslagene 

 10. mai  Styremøte.  

 Styret behandler forslag til endringer. Styret vurderer samtidig om det er enkelte saker 

 som bør løftes til Tinget. 

 

3.7      Ungdomslekene på Lillehammer 4.-5. mai 

Som dere er kjent med så måtte vi flytte Ungdomslekene 2019 til ny dato, som da er 4.-5. mai 2019. 

Vi vil arrangere Regionslagsturnering etter samme mal som sist i 2017. 

Her blir det altså regionslag for gutter og jenter i aldersklassene 13, 15 og 17 år. To spillere i hver 

klasse/alder. Altså totalt 12 spillere fra hver region som danner et regionslag. 

Vi har allerede reservert de samme rommene som dere brukte på Birkebeineren i 2017. Dette for å 

sikre god, rimelig overnatting nærmest mulig Håkons Hall.  

Regionene må nå selv ta kontakt med Birkebeineren og bekrefte og/eller endre reservasjonen iht det 

som blir aktuelt for dere. Birkebeineren er ettertraktet derfor gjorde vi dette for regionene. 

Vi skrev dette til regionene 24. september: 

Vi håper ellers dere er godt i gang med å forberede deltakelsen mht rekruttering og uttak av spillere 

til arrangementet, som jo var veldig populært i 2017. Vi vil også denne gangen legge opp til at det er 

ungdommer selv som skal stå sentralt i gjennomføringen av arrangementet.  

Vi vil også arrangere stevnearrangementskurs og dommerkurs under arrangementet så dersom dere 

har aktuelle deltakere, spesielt ungdommer, så benytt denne muligheten. Det vil komme innbydelser 

til dette senere. Vi vet nå at alle fem regioner har bestilt og bekreftet sitt opphold på Lillehammer.  

 

 

 



 5 

                                                                                                                    NORGES  BORDTENNISFORBUND 

3.8 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019 

 Viser til tidligere prosjektbeskrivelse og tilsagn fra Sparebankstiftelsen DNB på kr 2.1 mill. 

 Dette er nå lagt inn i sin helhet i budsjettet for 2019 under sektor bredde som eget prosjekt. 

Vi har lyst ut tiltaket og 20 klubber har hittil meldt seg og det er iht det mål vi hadde satt oss. Disse 

vil nå få oppfølging med klubbtrener og styrelederkurs. De vil også få 1 bordtennisbord og 2 utebord 

til barneskoler i nærområde. Vi har engasjert Sindre Åteigen på dagbasis for å følge opp klubbene i 

prosjektet. Vi fikk midler til dette i prosjektet. De første leveranser skjer nå i mars. 

 

 

3.9 Prioriteringer i strategisk handlingsplan – NBTF One Page 

Vi har sett på mulighetene for å spisse tiltak i strategisk plan for ytterligere å fokusere på 

måloppnåelse på spesielt viktige områder. Hver sektor har derfor konkretisert to tilkak på: 

1) Hvordan blir vi FLERE ?  

a. Hvilken hovedaktivitet vil sektoren satse på for å oppnå dette ? 

2) Hvilken annen aktivitet anser sektoren som viktigst å satse på frem til Tinget i 2019 ? 

 

Styret har vedtatt følgende tiltak for hver sektor: 

Organisasjon 

1. FLERE - Organisere et bra Tingmøte som motiverer til stor deltakelse. Her skal også regional 

lederutvikling være en del av arbeidet. 

2. Lage en gjennomføringsplan og retningslinjer rundt ansettelse av ny gen.sek i 2020 

 

Media 

1. FLERE - Bruke Facebook og andre sosiale medier smartere. Vite hva som "virker" og dermed 

sørge for å holde de unge i miljøet.  

2. FLERE - "den gode historien". Lage enda flere reportasjer fra stevner med ulike unge/gamle 

personer med litt dybdeintervjuer. Gjerne de som ikke er "best". 

 

Marked 

1. Skaffe flere sponsorer. Olav jobber med dette etter en plan. 

2. FLERE - Rallarkraft. Følge opp dette med stand og lignende på stevner. Registrering av nye 

kunder direkte på stevnet. 

 

Arrangement 

1. FLERE - Hvordan bli flere på junior/eldre junior NM'ene 

2. FLERE - Regionale serie, laveste nivåer. 5.div, ...6 div ?   NBTF "henger over" regionene og gir 

råd/push for at dette gjennomføres 

 

Bredde og Rekruttering 

1. FLERE - Klistrelapper på alle utebord med # - tag merker slik at folk blir medlemmer av 

forumer på Instagram. Da kan vi annonsere happenings og annet via Instagram 

2. FLERE - Vi må få større deltagelse i 11-års klassene på NM. Her må vi være målrettede mot 

enkeltklubber 

 

Toppidrett 

1. FLERE - Sørge for bra kvalitet på senteret. Mer trening skjer hjemme, mindre 

utenlandsturneringer. Gode hjemme før man reiser ut. 

2. Gå igjennom spilleregler for oppførsel samt "prestasjonskultur". Stramme opp og iverksette 

tiltak hvis nødvendig. Vi må tåle å stille uten landslag i visse perioder hvis vi må være 

konsekvente. 
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IV  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1   Rapport fra president   

• Presidenten informerer om aktuelle saker 

 

4.2    Rapport fra Gen.sek   

• Manglende låneinnbetaling fra Eiker BTK. Status og fremdrift. Styret bør ha en 

holdning til dette. Vår revisor etterspør fremdrift og vi har en forpliktelse overfor 

Tinget som fattet et vedtak i denne saken. 

 

4.3  Opptak av nye bordtennisklubber   
Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.  

Her vil vi fortløpende registrere klubber som blir tatt opp som medlemmer. Pr dato er 

følgende klubber/idrettslag registrert og tatt opp som medlemmer siden 01.01.19. 

• Svalbard Turn og IF  Region Nord 

• Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

 

Det pågår nå arbeid med etablering av nye klubber på følgende steder: 

• Fredrikstad BTK  Region Øst  

• Halden    Region Øst 

• Horten  BTK   Region Sør  

• Nøtterøy   Region Sør 

• Vålerenga IL/BTK  Region Øst 

• I tillegg har vi satt opp ca 15 byer/idrettslag som vi skal henvende oss til i forbindelse 

med prosjektet Sparebankstiftelsen/«Alle skal med». 

 

 

V  NESTE MØTE 

 

5.1  Planlagte møter    

 

  10. mai i Bodø dagen før NBTFs Ting på samme sted 

 

 

_____________  _________________ 

  Erik Lindholm  Christian Ibenfeldt 

     President       Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Lise Solem Høeg     Liv Sæther  Anders Hovden     Anders Haukedalen Roar Frøseth 

Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 

 

__________________      ___________________ 

   Olav Haraldseid   Laura Krumina 

1.varamedlem    2. varamedlem 

 

 

 

 

 ______________________ 

Svenn-Erik Nordby (ref) 

Gen.sek 


