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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 01/19 Godkjenne protokoll nr 5/2018  

 

Vedtak: Protokoll nr 5/2018 ble vedtatt og signrt uten merknader 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

  

Sak 02/19  Årsegnskap 2018  

Gen.sek la frem årsregnskap og styrets beretning for 2018. Regnskapet viser et underskudd 

på kr 195 689,-. For den 2-årige tingperioden sett under ett vises et underskudd på kr 

116 325,-. I perioden hadde vi uforutsette kostnader ved en sak i idrettens Domsutvalg som 

påførte forbundet en total kostnad på kr 135 625,-. 

 

Vedtak: Styret vedtok Årsregnskapet for 2018 og Styrets beretning for 2018.  
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Sak 03/19 Plan og budsjett 2019 

På styremøte 5/2018 vedtok styre et foreløpig budsjett for 2019. Det var som vanlig stor 

usikkerhet til Post-2  (til sentral adm) og Post-3  (breddeaktivitet). Signaler tydet på at vi 

måtte forvente lavere tilskudd. Dette skyldes bl.a det faktum at ca 90 mill mer enn før ville gå 

til Grasrotandelen samtidig som NIF,SF og IK er enige om et «spleiselag» for gjennomføring 

av modernisering og digitaliseringsproseesen. På Post 3 kunne vi forvente en nedgang på hele 

10%. Gen.sek fikk i oppdrag å  utarbeide et justert budsjett når eksakte tall forelå fra NIF på 

Post 2 og 3. Tildelingsbrev fra NIF for Post 2, mottatt 01.02.19, viste en nedgang i tilskudd 

på kr 28 159,- fra 2018. På Post 3 ble det en nedgang på kr 167 881,-. Gen.sek la frem et nytt 

budsjett i balanse.  

 

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte budsjett som balanserer med en omsetning på kr 14 659 642,- 

 

 

Sak 04/19 Utviklingsprosjekter VI stiftelsen - Olympiatoppen 

Gen.sek sammen med Jan Bergersen utarbeidet en søknad om Utviklingsprosjekter som ble 

sendt OLT 01.12.2018. Egenandelen på kr 150 000,- som er lagt i søknaden er belastet 

prosjekt 30150 i vårt budsjett. Vi hadde et møte med OLT 11.02 der søknad og tiltaksplaner 

ble gjennomgått. Vi fikk da et et muntlig tilsagn om å kunne iverksette utlysningen av en 

70% utviklingsstilling slik at vi kunne komme i gang med denne stillingen så raskt som 

mulig, og helst innen 1. april. 17.01.2019 mottok vi et foreløpig tilsagn fra OLT slik: 

«Tildeling Utviklingsprosjekt paralympisk idrett» 

«Deres særforbunds utviklingsprosjekt har blitt tildelt finansiell støtte i henhold til en egen 

samarbeidsavtale med enhet for Paralympisk utvikling. En årlig utbetaling på kr 800.000,- 

blir utløst når avtalen er godkjent og signert av begge parter.». Organisasjonsutvalget 

sammen med Gen.sek behandlet denne prosessen. Avtalen med OLT ble signert og oversendt 

20. februar etter at styret hadde fått denne til gjennomsyn sammen med tiltaksplaner og 

budsjett. 

Jan Bergersen var tilstede og hadde en informativ og grundig presentasjon av parabordtennis 

i Norge og internasjonalt.  

 

Vedtak:  Vi har nå tilsatt Anne Wiik Nilsen i 70% samtidig som vi nå har utlyst en 30% 

landslagskoordinator innenfor samme prosjekt. 

 

 

Sak 05/19 NM veka 2020 

NIF har sammen med NRK nå arrangert «Sommer NM veka» i Stavanger i 2018 og det er 

planer om et nytt arrangement i juni 2019. Nå utvides planen med «Vinter NM veka 2020» på 

Lillehammer i uke 13 2020. Vi måtte nå ta stilling til om dette er noe vi ønsker å delta på. Det 

innebærer i praksis at vi må legge vårt senior NM til Lillehammer helgen 27.- 29. mars 2020. 

Dette har naturlig vis økonomiske og praktiske utfordringer. Økonomisk vil dette bli mer 

kostbart for bordtennisfamilien fordi alle må reise og bo. I tillegg kommer kostnader med 

transporter av bord, gulv og funksjonærer. Vi har erfaringer med Ungdomslekene på 

Lillehammer der NBTF har en kostnad på ca kr 110 000,-, som vi får dekket gjennom 

Særforbundsalliansen, men slik vil det da ikke være på et NM. Vi vil imidlertid få inntekter 

fra startkontingenter. Vi må utvilsomt få en klubb til å ta på seg arrangementet sammen med 

NBTF dersom dette skal være aktuelt. Klubben på Lillehammer kan nok bidra noe, men ikke 

arrangere dette selv. Det ligger noen begrensninger i rettigheter mht aranareklame, mn eogså 

noen muligheter. Fordelene med et slikt arrangement for oss vil være NRK- dekningen og det 

å få vist frem vår idrett for et større «publikum». Det er også en utfordring at denne NM-veka 

går samtidig med VM for lag i Busan, Sør Korea, men det gjenstår jo å se om Norge blir 

kvalifisert for deltakelse der. Styret gjorde en total vurdering av dette konseptet. 

 

Vedtak:  Styret vedtok at vi ikke deltar i NM veka 2020. 
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Sak 06/19 Fornyelse av tilpasning Barneidrettsbestemmelser i NIF  

 13.01.2017 fikk vi en godkjenning fra NIF basert på vår søknad om nasjonale opg regionale 

tilpasninger iht NIF Barneidrettsbetsemmelser. NIF uttalte da: «NIF mener NBTF sitt forslag 

til utdypende regler om barneidrett er i tråd med intensjonen i bestemmelsene.  Reglene skal 

bidra til å bedre realisere formålet i bestemmelsene, slik at man har reelle 

konkurransemuligheter innenfor fornuftige tidsmessige og økonomiske rammer. Det 

forutsettes at NBTF sørger for god informasjon til sine underliggende ledd, og sanksjonerer 

eventuelle brudd på bestemmelsene. NIF godkjenner reglene for 2 år fra dagens dato. I denne 

perioden forventer NIF at NBTF arbeider for å øke de lokale konkurransemulighetene der det 

er realistisk, samt evaluerer reglenes effekt for å se til at de fungerer etter hensikten før denne 

to-års perioden er slutt.» Gen.sek innstiller på at vi søker om en videreføring av dagens 

ordning.  

 

Vedtak:  Styret vedtok å følge Gen.sek innstilling som innebærer at vi søker om en forlengengelse og 

ny godkjenning av ordningen. 

 

Sak 07/19 Utmerkelser  

  Vi har i vårt lovverk anledning til å dele ut ulike utmerkelser.  
§ 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:  Vi har mottatt noen forslag på kandidater til utmerkelser, men vedok å utsette beslutningene 

til neste styremøte, 6. april, i påvente av flere kandidater. 

 

Sak 08/19 Tinget 2019 – oppnevnelse av dirigenter  

Vi skal oppnevne to dirigenter til Tinget. Personlig kunne jeg tenke meg å foreslå Øivind 

Eriksen og Karls Børre Reite. De er ikke forespurt foreløpig og dere har kanksje andre 

forslag. 

 

Vedtak:  Styret vedtok å innstille Øivind Eriksen og Karls Børre Reite som dirigenter på Tinget. 

 

Sak 09/19 NIF Idrettsting 24.-26. mai 2019  

NIF avholder sitt Idrettsting på Lillehammer. Påmeldingsfrist er 12. april. Vi har vårt ting før 

dette så vi vet altså ikke hvem som er president og altså vår representant. Gen.sek deltar som 

observatør.  

 

Vedtak:  Erik Lindholm og Svenn-Erik Nordby meldes på til Idrettstinget. Så vil det eventuelt bli 

aktuelt å bytte ut Erik Lindholm med den nye preseidenten som velges 12. mai.  
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III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Viser til vedlagte rapporter fra den enkelt sektor.      

 

Rapport fra Sektor Toppidrett: Ble fremlagt. 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering: Ble fremlagt. 

Rapport fra Sektor Media:. Rapport sektor Arrangement: Ble fremlagt. 

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 

avventer vi søknader til NM 2020 før vi eventuelt gjør noe. 

 

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 Region Sør:  

Det ble utarbeidet en handlingsplan iht vårt budsjett for 2018. Dessverre har ikke dette blitt fulgt opp 

av de to trenerene som var tiltenkt denne rollen. Regionstyret har imidlertid satt i gang egne 

samlinger, men uten finansiell støtte fra NBTF. 

Status i Vikåsen BTK:  

Har mottatt god søknad/rapport for 2018. 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.-7 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 

 1. april  Frist for innsending av forslag  

 5. 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. 

Hvor mange lag den enkelte region stiller er foreløpig ikke registrert. Innvitasjon er sendt ut. 
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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 barenskoler 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.  

• Sak til Patensstyret. Varemerket «Norges Bordtennisforbund» 

 

4.3     Norges Bordtennisforbund som lærebedrift 

NBTF er blitt godkjent som lærebedrift i Telemark Fylkeskommune. Det innebærer i  at vi 

kan ha en person i administrajonen i Skien på en praksisplass. Vi mottar også noe midler til å 

adminitrere dette, ref prosjekt 10150 på kr 40 000,-. 

 

4.4  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 

• Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

 

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

• Fredrikstad BTK  Region Øst (søknad er sendt til Idrettskrets) 

• Halden    Region Øst 

• Horten  BTK   Region Sør (søknad er sendt til Idrettskrets) 

• Nøtterøy   Region Sør 

 

 

V  NESTE MØTE 

 

5.1  Planlagte møter    

   

 

 

_____________  _________________ 

  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 
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Konkurransetilpasning til aldergrensene i NIFs barneidrettsbestemmelser 
 

NIFs barneidrettsbestemmelser 

Viser til NIFs barneidrettsbestemmelser på www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/. 

NBTF har implementert de nye sanksjonsbestemmelsene og gitt god informasjon til klubber, aktuelle 

spillere og foreldre. Vi har også aktivt nektet, og trukket, spillere fra deltakelse i konkurranser noe som har 

ført til noen tilbakemeldinger som vi har fulgt opp med ny informasjon og samtaler.  

 
Nye konkurranseregioner for 9 og 10-åringer 

I NIFs bestemmelser er det gitt rom for at NBTF nå kan gi egne regler på dette området:                                                             
«Et særforbund kan gi egne regler som utdyper bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale 

og regionale konkurranser i 2 a) og b) og i særlige tilfeller gjøre unntak fra 2 c) og d). Reglene skal godkjennes av Idrettsstyret 

eller den Idrettsstyret gir fullmakt.» 

Dette gjelder innenfor disse punktene i bestemmelsene: 
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.  

b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. 

c) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangement i Norge, Norden og Barentsregionen." 

 

Bakgrunn 

Bordtennis har frem til nå hatt små utfordringer knyttet til barneidrettsbestemmelsene ganske enkelt fordi 

det har vært få eller ingen spillere i 8-9-års alder. De siste årene ser vi at det dukker opp spillere i denne 

alderen, ikke mange, men noen. Spredningen på disse mht bosted kan ofte være stor og det er et faktum at 

det i deler av landet er store avstander mellom bordtennisklubbene og til nærmeste konkurransearena. Da vil 

krav om deltagelse i konkurranser begrenset til egen region og stevner lokalt kunne utgjøre et hinder for at 

9- og 10-åringer kan utøve idretten sin, og utvikle seg gjennom deltakelse i approberte stevner utenfor eget 

nærområde. Store geografiske avstander er spesielt utfordrende i Nordland, Troms og Finnmark hvor 

klubbene ligger svært spredt, men også for klubber i andre deler av landet er dette en utfordring. 

 

Idrett på barnas premisser (ref Barnerettighetene) 

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling 

og modningsnivå."  

Dette kan i praksis innebære at det skulle være forskjell på hvor barn i samme alder kan konkurrere. Noen 

9-åringer er kommet lenger i sin utvikling fysisk, teknisk og mentalt og da er det også naturlig at det blir 

forskjell på hvem som kan delta hvor. Utfordringen vil til enhver tid være å finne trenings- og 

konkurransearenaer som bidrar til positiv læring og utvikling. Reiseavstander og kostnader i barneidretten er 

et sentralt tema og grunnlag for bestemmelsene. Da er det naturlig å se på om det er naturlig at klubber på 

Østlandet kan delta i konkurranser i Sverige. Der er det mange flere spillere på samme spillernivå noe som 

naturligvis gir mer erfaring og læring i møte med disse. Det sosiale er viktig i bordtennisfamilien. Voksne 

og barn deltar på turer og konkurranser sammen og mange har familie-/klubb-turer til konkurranser i inn og 

utland. For mange blir det da en utfordring at en yngre bror eller søster på 9 år må sitte på tribunen mens 

klubbkameratene spiller. 

 

Hensynet til barnets ve og vel skal alltid stå i fokus! 

Klubbene skal derfor legge betydelig vekt på den eventuelle påkjenning eller belastning 

som 9- og 10-åringer antas å kunne bli utsatt for f.eks. som følge av reisetid, overnatting mv. Det sentrale 

for klubbene må være at barn til enhver tid skal føle trygghet i sine omgivelser og at stevnedeltagelsen skal 

bli en god idrettslig og sosial opplevelse for barna. 

 

Godkjente tilpasninger til NIFs Barneidrettsbestemmelser 

Med dette som bakgrunn så har NBTF søkt NIF, og fått godkjent, følgende prinsipper for tilpasning av vår 

konkurranseaktivitet for barn. Godkjenningen vil gjelde fra 1.1.2017 – 31.12.2018. Vi oppfordrer nå 

klubber, foreldre og spillere om å være tro mot de nye reglene og bruke disse på en måte som bidrar til en 

positiv opplevelse og utvikling for barna. 

 

http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
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Definisjoner: 

Med 9 –åringer mener vi barn som har fylt 9 år (ikke det året de fyller 9). 

Med 10-åringer mener vi barn som har fylt 10 år (ikke det året de fyller 10).  

NBTF vil presisere at klubbene i forhold til NIFs barneidrettsbestemmelser fortsatt er ansvarlige for å foreta 

en konkret helhetsvurdering om hvorvidt en utøver på 9 eller 10 år bør delta på et approbert stevne innenfor 

den aktuelle regionen som angitt. 

 

NBTFs Konkurranse-Regioner: 

 

Konkurranse-Region Øst: 

Vestfold,Telemark,Buskerud,Oslo,Akershus,Østfold,Oppland,Hedmark, Aust-Agder, Vest-Agder 

  

Konkurranse-Region Vest: 

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal  

 

Konkurranse-Region Nord 

Nordland, Troms, Finnmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag 

 

Deltakelse innenfor disse konkurranseregionene gjelder nasjonale turneringer. Regionmesterskap, 

Regionsturneringer og KM er fortsatt begrenset til de formelle regioner og de «gamle» ordinære regions-

/krets-/fylkesgrensene. Vi presiserer i denne sammenheng at 9- og 10-åringer, iht NIFs 

Barneridrettsbestemmelser, ikke kan delta i KM eller Regionsmesterskap. 

 

Utvidet rom for deltakelse utenfor egen konkurranseregion for 9- og 10 -åringer 

 

• Det er tillatt å delta i 2 – to- nasjonale turneringer hvert år utenfor egen konkurranseregion 

• Det er tillatt å delta på 2-to konkurranser i Norden og Barentsregionen hvert år der denne organiseres 

som en klubb-/familietur. 

• 9- og 10-åringer kan, dersom de har forutsetninger og lyst, delta i 11-årsklasser. Dette primært med 

den begrunnelse at klassene blir store nok slik at de kan avholdes. Man skal primært delta kun i egen 

aldersklasse. Det er som kjent ulike bestemmelser som gjelder mht rangering, sluttspill og 

premiering  

for en 9-års og en 11-års klasse. 

 

Klasser i SNC og andre nasjonale turneringer 

Vi anbefaler at arrangører avholder Regionale klasser for 9 og 10- åringer i nasjonale turneringer, som da er 

begrenset til deltakelse fra konkurranseregionen. Vi presiserer samtidig at det iht Konkurransereglementet 

ikke skal arrangeres sluttspill (cup) i 9- og 10-årsklasser.  

 

Deltakelse i 5. divisjon 

Bordtennis har en utfordring mht å delta i seriespill for barn fordi barn iht bestemmelse ikke bør konkurrere 

mot voksne. Det er dessverre ikke mange nok spillere til at vi kan arrangere eget seriespill med lag for 

gutter og jenter. Derfor er det i noen regioner, våre 5 ordinære regioner, satt i gang 5. divisjon. Her er vår 

ambisjon at alle aldre kan delta, fra 11 – 90 år. I denne 5. divisjonen er det ikke opp- eller nedrykk, bare en 

gruppe av klubblag (3-4 spillere) som melder seg på foran hver sesong. Her oppfordrer vi regionene til å 

kanskje gi denne «serien» et annet navn slik at dette ikke assosieres som en del av et regionalt/nasjonalt 

seriespill. 

Reglene her er at man kan delta i denne serien fra det året barnet fyller 11 år.  

 


