
 

NORGES BORDTENNISFORBUND 
                                NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION  
                             Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite, ITTF, ETTU, NETU 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

Norges Bordtennisforbund  Tlf    +47   21 02 97 80 Bank, DnB      5134.06.05989 

Serviceboks 1 Ullevål stadion  Fax   +47   21 02 97 81 SWIFT: DNBANOKK 

N-0840 OSLO  Besøksadresse: Sognsveien 73 

NORWAY  Internettadresse: http:// www.bordtennis.no 

 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 1/2020, 7. FEBRUAR, Ullevål stadion 

 

Til stede:  

Christian Ibenfeldt, Liv Sæther, Anders Hovden, Roar Frøseth, Anne Haug og Anders Haukedalen 

Fra Administrasjonen: Svenn-Erik Nordby, Bengt Paulsen 

 

Sakliste 

Sak 01/20 Godkjenne protokoll nr 6/2019 

Sak 02/20 Virksomhetsplan (2020-2021)  

Sak 03/20 Handlingsplan og budsjett 2020  

Sak 04/20 Sluttspill Stiga- ligaen - Forslag fra Atle Irgens/Stord 

Sak 05/20 Arrangementer på Oslo Convention Center 

Sak 06/20 Rent særforbund 

Sak 07/20 Unge para – klasse i SNC finalen 

Sak 08/20 Ansettelse av ny Gen.sek 

 

I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 01/20 Godkjenne protokoll nr 6/2019 

 

Vedtak:  Protokoll nr6/2019 ble vedtatt og signert uten merknader 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 02/20 Virksomhetsplan (2020-2021)  

På de to siste møtene har vi utarbeidet en ny struktur for vår Virksomhetsplan. Vi bruker 

samme oppbygning og begreper som NIF ved blant å bruke «VI VIL» og «VI SKAL» som 

overskrifter for målbilde og kortsiktige mål. Vi har konkludert på visjon, verdier og 

overordnede mål iht langtidsplanen som ble diskutert på Tinget. 

 

Vedtak:  Virksomhetsplanen for 2020-2021 ble vedtatt 

 

Sak 03/20 Handlingsplan og budsjett 2020  

Basert på virksomhetsplanen har vi utarbeidet en mer detaljert handlingsplan og budsjett for 

2020. Det må fortsatt gjøres noen prioriteringer samtidig som vi venter på tilskudd fra NIF.  

Styret har mottatt søknader om økonomisk støtte fra Trondheim BTK, Region Sør og fire 

klubber i Oslo-området. Trondheim BTK har levert gode resultater iht mål og har fulgt sin 

omfattende plan som også omfatter regionalt engasjement.  

Idrettsstyret har vedtatt noen ganske radikale endringer i forvaltningsordingene (Post 2 og 3) 

som er under evaluering. Disse kunne fått store konsekvenser i 2020, men fordi vi ga klare 

innspill til dette vil det først skje endringer fra 2021. Det vil bli gjennomført en omfattende 

prosess i løpet av 2020, der hvert særforbund skal ha møte med NIF. Her er det viktig å være 

«på» og gjerne samarbeide med flere SF. Styret ønsker også å se på mulighetene for salg av 

Stavangergata basert på den bruken vi nå har og intektspotensialet. Videre ønsker vi å gå i 

dialog med Fornebu BTK og Bærum Kommune mht fremtidig leieforhold. 
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Vedtak:  Administrasjonen jobber videre med budsjettet ut fra de signaler som ble gitt av styret. 

Trondheim BTK tildeles økonomisk støtte på kr 100 000,-. Administrasjonen vil ta opp 

dialogen med de fire klubbene som har søkt, og samtidig følge opp regionstiltak som er spilt 

inn.  

    

Sak 04/20 Sluttspill Stiga- ligaen - Forslag fra Atle Irgens/Stord 

Stord har fremmet følgende forslag til avvikling av sluttspillet i Stiga- ligaen.  

Semifinalar fredag kveld kl. 19.00. Finale laurdag kl. 15.00. Me inviterer til eit stevne 

laurdag 10.00-14.00, då får me garantert flesteparten av dei spelarane til å vera igjen og sjå 

finalen. Dette kan også gjerast laurdag/sundag.   

                       

Vedtak:           Vi har et Konkurransereglement å forholde oss til, men dersom alle involverte klubber er  

                        enig i en slik endring i avviklingen vil styret være villig til å prøve dette konseptet,. 

 

Sak 05/20 Arrangementer på Oslo Convention Center 

Det har som kjent vært en del mediaoppslag etter Håndballforbundets utfordring og vedtak 

for sitt arrangement som til slutt ble flyttet fra OCC. NIF gjør nå en grundig evaluering 

omkring denne tematikken. Vi hadde besøk av Håvard Øvregård fra  NIF som ga oss en 

orientering am hvordan de foreløpig ser på saken. NIF har foreløpig ikke tatt noen endelig 

stilling dette. 

 

Vedtak:  Orienteringen tas til etteretning 

 

Sak 06/20 Rent særforbund 

Etter to års arbeid har vi nå fått bekreftet at vi er blitt sertifisert som «Rent særforbund» av 

ADNO. «Rent særforbund» er et av flere krav NIF nå stiller i forbindelse økonomiske 

tilskudd. Gen.sek ble overrakt det synlige beviset i form av en plakett under NM på Harestua. 

Sertifiseringen har gyldighet til 31.12.2021 da det må skje er resertifisering. 

 

Vedtak:  Styret er takknemlige for det samarbeidet som har vært med ADNO og for det arbeidet som 

er gjort med uatbeidelse av plan og retningslinjer. Sertifiseringen er det synlige beviset på 

dette.  

 

Sak 07/20 Unge para – klasse i SNC finalen 

 Det er fremmet et ønske om å avholde en egen klasse for para ung (under 17 år) under SNC 

finalen som er i regi av Fokus BTK. Det har ikke vært egen klasse for disse under SNC så 

poeng er ikke samlet på lik linje med andre klasser i SNC- finalen. Vi har en god rekruttering 

av unge para utøvere derfor er det interessant å legge til rette for en god konkurranse.  

 

Vedtak:  Styret er positive til at det blir gjennomført en slik klasse dersom det er praktisk 

gjennomførbart fra arrangørens side.  

 

 

Sak 08/20 Ansettelse av ny Gen.sek.  

Vår nåværende Gen.sek går av med pensjon 1. november i år og i den forbindelse er det nå 

igangsatt en prosess med å tilsette hans etterfølger. Styret ønsker ved ansettelsen å kunne 

skape et godt team med kompletternede kvalifikasjoner og egenskaper sammen med øvrige 

ansatte.  

 

Vedtak:   Styret vedtok å utlyse følgende to stillinger samtidig. Generalsekretær og Sportssjef, med 

tiltredelse 1. september, eller etter avtale.  
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III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist 
 

Rapport fra Sektor Toppidrett:  

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement: Status søknad EM 2023 

Rapport fra Sektor Organisasjon: Prosessen med /utlysningtilsetting av ny Gen.sek i 2020. 

 

 

3.2 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

Status i de to prosjektene er pr i dag denne: (ikke noe nytt siden forrige styremøte) 

Status i Bergen:  

Klubbene Fjell og Heros har reengasjert Yefremov for en ny sesong. Fra NBTFs side ble  

prosjektet avsluttet 1. juni 2019. Tommy Urhaug har ønsket å videreføre sin trening med Yefremov 

fra 1. september og foreløpig ut året. 

Status i Trondheim BTK:  

Klubben har nå engasjert Karl Erik Rasmussen som trener og de arbeider bra iht de mål de har satt 

seg. Klubben har også blitt med i VI-prosjektet der det nå er inngått en egen avtale. Vi har foreløpig 

ikke mottatt noen søknad for 2020. 

 

3.3 Samarbeid Norge - Kina 

Vi hadde avtalt besøk av to spillere (menn) fra 8.-24. november. Her har vi nok en gang fått 

problemer grunnet deres sene behandling av diverse søknader og manglende beslutsomhet mht hvem 

som skal reise til Norge. De har byttet navn to ganger og kom alt for sent på at de også måtte sende 

med en trener. Vi har nåt hatt to spillere og en trener her i perioden 11.01- 26.01.2020. Vi må nå 

gjøre en evaluering og vurdere hva vi gjør videre. Vi opplever at det er stor interesse fra norske 

spillere til å reise på treningsopphold i Kina. 

 

3.4 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019 

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

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

Vi har lyst ut tiltaket og 23 klubber har hittil meldt seg og det er iht det mål vi hadde satt oss. Disse 

får oppfølging med klubbtrener- og styrelederkurs. De vil også få 1 bordtennisbord og 2 utebord til 

barneskoler i nærområde. prosjektet. Leveranser er nå på vei ut, flere klubbtrenerkurs er gjennomført 

og delprosjektet i Groruddalen er godt i gang med 6 barneskoler og 1 ungdommskole. Vi innså at vi 

ikke fikk gjennomført og benyttet alle midler i 2019, derfor søkte om en forlengelse av prosjektet 

frem til 1. juli 2020. Dette fikk vi innvilget, vi fikk også muligheten til å gå ut over det geografiske 

kjerneområdet, Østlandet. Det arbeides også med å etablere nye klubber innenfor dette prosjektet og 

her er foreløpig Ramnes IL, Kongsberg BTK, Skoger BTK, Kilebygda IL, Nord Sprint IL og Søre 

Neset IL klare, og flere er på vei. 

 

3.5 VI-prosjektet 

Vi er som kjent at av de (11) særforbundene som nå er med i VI-prosjektet. Det foreligger en 

tiltaksplan som er godkjent fra OLT og vi har Anne Wiik Nilsen som prosjektansvarlig. Det er nå, iht 

planen inngått regionale/lokale avtaler med Trondheim BTK, Bergen HIL og Ålesund BTK.  

Det er gjennom mange klubbesøk og foreløpig en samling for de yngste. 

 

3.6 Tinget 2021 

Det er riktig nok en stund til tinget 2021, men styret har vedtatt å legge Tinget 2020 til et Thon Hotel 

i Oslo-området. Aktuelle hotell er på Gardermoen, Ullevål og Lillestrøm. Administrasjonen henter 

inn tilbud.  
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3.7 Handlingsplan og budsjett 2020 

 Aktuelle dokumenter 

- Langtidsbudsjett 2019-2021 vedtatt på Tinget i 2019 

- Handlingsplan og budsjett 2019 

- NIF «Vi vil» og «Vi skal», som ble vedtatt på Idrettstinget 2019.  

- Tilsagnsbrev fra OLT for 2020 

 

Prosess og fremdrift 

-  Styremøte 

 

Spesielle tiltak som kan/må tas med i vurderingen i planene innenfor den enkelte sektor: 

Sektor Organisasjon 

Ansettelse av ny Gen.sek. Prosess og konsekvens mht økonomi og oppgaver 

Fra fylker til regioner. Hva gjør vi mht Viken og andre sammenslåinger? Jfr NIFs lov så er det 

sæforbundet selv som bestemmer opprettelse/nedleggelse av særkretser/regioner.  

 

Sektor Bredde og rekruttering 

Det ble gjennomført en idedugnad «hvordan bli fler», lørdag 26. oktober på Ullevål. Deltakere: 

Jørn Wilhelmsen, Otto Hatlebakk, Kevin Johansen, Øivind Eriksen, Liv Sæther og Anders 

Haukedalen, Jack Feng, Anne Haug, Ghassan Chaer, Bengt Paulsen og Svenn-Erik Nordby.  

Her er noen konklusjoner fra møtet: 

Hvordan få flere klubber: 

- Kontakte etablerte idrettslag – opprette grupper (NBTF) 

- Finne tidligere aktive spillere – motivere for opprettelse av klubb (Region) 

- Nedlagte klubber – forsøke å få disse til å starte opp på nytt (NBTF) 

- Regionsutvikling – Regionsmøte utvides med flere deltakere (NBTF/Region) 

Hvordan få flere (medlemmer) 

- Bordtennishaller og økt treningstid i eksisterende klubber (NBTF/klubb) 

- Det skal gjennomføres regionsvise trenerkurs (første gjennomføres i Bergen 1.desember). 

- «Bedre klubb» - bygge klubb, fadderklubber 

- Seminar for de klubbene som har egen hall – og som er nær ved å få hall (NBTF) 

- Målrettet rekruttering (aldersgrupper) – ref Oslo BTK – prosjekt 

- Direkte medlemskap – ref NIF- prosjekt (Brettforbundet). Hvis vi kan telle dem med? (NBTF) 

- Gutte-/pikeserier (Region) 

- Individuelle serier (Region) 

- Nye turneringsformer (Minirunde, doubleturnering,  

- Brosjyremateriell – redigerbart for klubb 

Vi har som kjent mottatt en søknad fra Oslo BTK, Fornebu BTK, Fokus og B-72, der de søker om 

midler til et spillerrekrutterings-/utviklingsprosjekt. Der har styret foreløpig vedtatt:  

Vedtak: NBTF har ikke økonomi til å imøtekomme denne søknaden nå, men vil gå i dialog med 

klubbene med tanke på, og i forbindelse med, forbundets planer og budsjett for 2020. 

Gen.sek har også hatt et møte med Oslo BTK, som de ba om, der de informerte om søknad og det de 

har tenkt så langt. Ingen lovnader er gitt ut over at vi ønsker p ha en dialog med klubbene om et 

mulig smarbeidsprosjekt. 

 

Sektor Arrangement 

NM senior 2020 på OCC. Organisasjon og økonomi til gjennomføring. Eget prosjekt EM 2023 og 

kostnader i forbindelse med dette i søke- og prosjekteringsfasen 

Frist for å søke om å arrangere B-gruppe-spill i EM Stage 1 2020-2021 er 21. januar 2020 

 

Sektor Marked og Media 

 

Sektor Toppidrett 
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3.8 EM Veteraner 2023 

Vi har hatt et møte med møte med Oslofjord Convention Center 14. juni der vi inngikk avtale om 

NM senior. Så har vi hatt et møte om EM 2023, den 19. september, der vi har sett på fremdrift og 

innhold i en søknad til ETTU. Dette ble lagt frem på styremøtet sammen med Gunnar Fosseng fra 

OCC. Prinsippene ved en fremtidig avtale med OCC, dersom vi skulle bli tildelt mesterksapet av 

ETTU i juli 2020, vil følge de samme prinsipper som i NM-avtalen. Foreløpig har vi hørt at 

Danmark og Tyrkia kan være mulige konkurrenter. Styret  behandlet vilkårene og mulighetenhe for 

et slikt omfattende mesterskap og fattert følgende vedtak. 

Forbundsstyret vedtok at vi sammen med Oslofjord Convention Center skal søke om EM for 

veteraner i 2023. Vi nedsatte en komite bestående av Svenn-Erik Nordby, Anders Hovden, Øivind 

Eriksen og Gunnar Fosseng ( fra OCC), til å utforme søknaden og følge opp prosessen inn mot  

ETTU.  

Vi har nå invitert President Kramer (ETTU), Vise President(er) Khalil og Sörling, samt NIF 

President og ordfører i Sandefjord til NM. Foreløpig har Kramer bekreftet ankomst, mens Khalil 

takket nei. Gunnar Fosseng, Øivind og Svenn-Erik har utarbeidet søknaden til ETTU og denne ble 

oversendt innen søknadsfrist til ETTU som var 24. januar. Denne er bekreftet mottatt av ETTU. 

Ny, og en mer omfattende søknad, skal leveres i april dersom vi får en positiv invitasjon til dette fra 

ETTU. 

 

 

3.9 Utlysning av midler til nettverksamlinger for kvinner 

Kriterier for å søke midler til nettverksmøter og mentorordninger for flere kvinnelige ledere i  

norsk idrett 2020. NIF utlyser med dette prosjektmidler for å øke kjønnsbalanse blant ledere i  

organisasjonen. Norsk idrett har en underrepresentasjon av kvinnelige ledere, og ber  

underliggende ledd om å søke på tiltak som bidrar til å øke kjønnsbalansen i lederposisjoner.  

Søknadsfrist 25. februar. Rapportering 15. februar 2021. Dette er et mulig prosjekt for oss å  

søke på dersom vi for eksempel kunne gjennomføre et tiltak der vi samler ungdom og eldre  

kvinner med tanke på utvikling og rekruttering til lederverv på klubb, region og forbundsnivå. 
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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. Vi fikk forespørsel fra 

kommunedirektør for økonomi som ønsket å få informasjon om status mht lånet.  

Domene «bordtennisklubben.no» er nå i NBTF sitt eie. Hvordan kan dette brukes? 

NIF styringsbarometer. Her har vi fått resultatene fra den prosessen som vi hadde.  

 

4.3  Tilsagnsbrev fra NIF/OLT 

 Vi har mottatt tilsagnsbrev fra OLT, med samme rammer som i 2019, men med et nytt parastipend  

 

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 01.01.2019. 

Svalbard Turn og IF  Region Nord 

Oslostudentenes IK (OSI) Region Øst 

Skoger BTK   Region Sør 

Kongsberg BTK  Region Sør 

Ramnes IL    Region Sør 

Kilebygda IL    Region Sør 

Søre Neset IL    Region Vest 

Nord Sprint IL  Region Nord 

 

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

Fredrikstad BTK  Region Øst  

Horten  BTK/Borre IL Region Sør 

GUI IL/Asker    Region Øst 

Brevik BTK   Region Sør 

Grorudalen IL   Region Øst 

IF Borg, Skien  Region Sør 

Nannestad   Region Øst 

 

V  NESTE MØTE 

   

Neste styremøte fastsettes til:  

 

_____________  _________________ 

Christian Ibenfeldt    Liv Sæther  

      President            Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Anders Hovden        Anders Haukedalen  Roar Frøseth      Tor Anders Rasmussen       Anne Haug  

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem    Styremedlem 

 

__________________      ___________________ 

     Randi Nordsveen          Therese Andersen 

    1.varamedlem    2. varamedlem 

 

 ______________________ 

Svenn-Erik Nordby (ref) 

Gen.sek 


