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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 20/20 Godkjenne protokoll nr 2-3-4/2020 

 

Vedtak:  Protokoll nr 2-3-4/2020 ble godkjent uten merknader.  

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 21/20 STIGA ligaen - Sluttspillet  

I sitt styremøte 22. april, sak 11/20, ble styret forelagt brevene fra Kontrollkomiteen og 

Disiplinær- og Sanksjonsutvalget (DSU). Saksinnholdet og behandlingen ble diskutert. 

Kontrollkomiteen hadde oversendt saken til DSU fordi de mente at DSU skulle behandle 

saken. Styret ville nå sjekke ut med DSU om de har tenkt å behandle saken på nytt, ettersom 

Kontrollkomiteen sendte den tilbake dit. Liv Sæther tok en oppklaringsrunde med dem, og 

Gen.sek sjekket med NIF hvilken myndighet KK og DSU har iht sine mandater. Styret ønsket 

disse avklaringene før endelig vedtak ble fattet i saken. 

Her følger en oppsummering av saken slik NBTF ser den, og med et vedtak. 

Bakgrunn og behandling 

Et enstemmig styre vedtok, i samråd med finalistene, å avlyse sluttspillfinalen grunnet 

koronasituasjonen. Styret vedtok samtidig at pengepremiene skulle deles mellom finalistene, 

Laksevåg BTK og Stord BTK, men at ingen pokaler eller medaljer skulle deles ut. Med dette 

mente styret at ingen av lagene vant sluttspillet. Styret fant det ikke riktig å utnevne to 

vinnere. Alternativet ville etter styrets mening, være å ikke ha noen vinner i Stigaligaen i år. 

Ettersom det ikke kunne kåres en ordinær seriemester etter regelverket, mente imidlertid 

flertallet i styret at Laksevåg kunne fremheves litt ekstra som suveren Grunnseriemester 

denne sesongen, og at de derfor kunne kalles seriemester.  
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Vedtaket ble påklaget av Stord BTK i e-post 31. mars.  

NBTF behandlet derfor Stord BTKs klage som en begjæring om omgjøring av vedtak, dvs at 

styret i møte 1. april tok en ny vurdering av vedtaket på grunnlag av de anførsler Stord BTK 

fremmet. Det er ingen bestemmelser i vårt reglement som regulerer en slik situasjon, og 

styret mente at reglementet ikke satte forbud mot å utnevne en seriemester basert på 

grunnserien når vi ikke kunne kåre en seriemester på ordinært vis. Ref NBTFs 

Konkurransebestemmelser pkt 1.1.4.3 Øvrig myndighet:  

NBTF skal håndheve bestemmelsene i NBTFs konkurransereglement. I alle situasjoner 

bortsett fra under konkurranse, kan NBTF fatte avgjørelser i spørsmål som ikke er dekket i 

NBTFs konkurransereglement. Stords klage ble derfor ikke tatt til følge.  
  

Stord klaget deretter saken inn til Disiplinær- og Sanksjonsutvalget (DSU).  

Normalt har ingen tingvalgte organer adgang til å overprøve et styrevedtak, jf. også 

bekreftelse av jurist i NIF. NIF sitat: «Normalt har ikke noen tingvalgte organer adgang til å 

overprøve et styrevedtak, og dersom det er misnøye med et styrevedtak er dette noe som i så 

fall må bringes inn som en sak på særforbundstinget.» I sitt brev av 15. april til Stord BTK og 

NBTF skriver DSU: Sitat: «Disiplinær- og sanksjonskomiteen skal etter § 5-4 behandle saker 

der man påklager administrative avgjørelser vedrørende Konkurransereglementet og 

Representasjonsreglementet. Saken gjelder Konkurransereglementet, men er et styrevedtak 

og ikke en administrativ avgjørelse.» 

  
DSU oversendte derfor saken til Kontrollkomiteen (KK).  KK har imidlertid heller ikke 

mandat til å overprøve styrets beslutninger. I sitt brev av 21. april til Stord BTK og NBTF 

uttaler KK:  KK sitat: «Det er komiteens oppfatning at siden det ikke finnes noe i 

konkurransereglementet som tar høyde for denne situasjonen er det korrekt saksbehandling at 

NBTFs styre tar en beslutning» 

  
Selv om DSU og KK ikke har mandat til å behandle saken, har de likevel kommet med 

synspunkter og merknader som påvirker saken. DSU og KK er enig i at NBTFs reglement 

ikke sier noe om kåring av seriemester i tilfellet der sluttspillet blir stoppet. De påpeker 

imidlertid at regelverket sier noe om hvem som kan kåres som seriemester; det er vinneren av 

sluttspillet. DSU og KK mener derfor at styret ikke burde utpeke Laksevåg som seriemester 

basert på Grunnserien. De har videre uttalt at når to semifinaler er avviklet og vi har to 

finalister, må finalistene sidestilles resultatmessig i en utnevnelse av seriemester. Dette 

innebærer én av to mulige løsninger: i) Ingen seriemester denne sesongen; ii) Delt 

seriemesterskap mellom finalistene Stord og Laksevåg.  
  

 

Vedtak: Misnøye med et styrevedtak kan bringes inn som en sak på særforbundstinget, men styret i 

NBTF ønsker nå ro i denne saken. Styret har oppfattet det slik at både Laksevåg og Stord vil 

være fornøyd dersom begge kåres til seriemestere 2019/2020. Selv om styret finner det 

teknisk sett mest riktig å si at vi ikke har noen vinner i år, er dette et resultat de fleste trolig 

ikke ønsker. Forbundsstyret besluttet derfor i sitt møte 5. mai å gjøre om tidligere vedtak og 

således sidestille begge lag, Stord BTK og Laksevåg BTK, som seriemestere 2019/2020. 
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Sak 22/20 Avslutningen av seriespill sesongen 2019-20 / Opp- og nedrykk 

Som et resultat av nedstengning og forbud mot å arrangere idrettskonkurranser fra 12. mars, 

ble ikke alle divisjoner spilt ferdig. Styret måtte derfor ta hensyn til dette gjennom å avslutte 

sesongen for den Nasjonale lagserien, og vedta retningslinjer for hvordan opp- og nedrykk 

skulle skje før neste sesong. Sektor Arrangement utarbeidet en innstilling som i sin helhet ble 

vedtatt. 

 

Vedtak:  Opp- og nedrykk i STIGA-LIGAEN, Dameserien, 1. og 2. divisjoner 

I STIGA-LIGAEN, Dameserie, 1 og 2 divisjoner der opp- og nedrykk er avklart, blir 

dette gjennomført.  

Opprykk til 2. divisjoner 

Lag i 3 divisjoner som ville hatt mulighet dersom sesongen ble ferdigspilt havner på 

kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk til 2. divisjoner.  Det vil 

medføre utvidelse av antall lag i 2. divisjoner kommende sesong.  

Følgende lag får tilbud om plass i 2. divisjoner: 

1. 3A: B-72 2, Kjelsås BTK 4 og Oslo BTK 

2. 3B: Harestua 2, NEIL og Ham-Kam  

3. 3C: Fornebu BTK 6 og Fokus BTK 3 

4. 3D: Eiker BTK 2 og Drammen BTK 

5. 3E: Stavanger BTK 

6. 3F: Nidaros BTK 2 og Skodje   

7. 3G: Rana BTK 2, Kanebogen BTK og Tromsø BTK 

 

Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir 

færre enn 8 lag.  

 

Nedrykk – beholdeplass i 3. divisjoner 

Lag i 3 divisjoner som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet 

for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i 

samme divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i 3. divisjoner kommende sesong. 

1. 3A: Larkollen 

2. 3B: Ingen 

3. 3C: Oslo BTK 2 

4. 3D: Skien BTK2 og Larvik BTK 

5. 3E: Ingen 

6. 3F: NTNUI og Trondheim BTK 3 

7. 3G: Ingen 

Lag i 3 divisjoner som etter beregning havner på nedrykksplass og ville IKKE hatt 

mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, rykker ned til 4. 

divisjoner. 

 

NBTF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de kategoriene.  

Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for STIGA-LIGAEN, 

1. divisjon, 2. divisjoner og 3. divisjoner for kommende sesong bli publisert på 

bordtennis.no.   

Lag som får tilbud om plass i 2. divisjoner eller beholdeplass i 3. divisjoner må sende søknad 

innen 15. mai 2020. 
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Sak 23/20 Coronavettregler  

Ref retningslinjer fra NIF så skal alle SF utvikle sine Coronavettregler basert på NIF- og 

Helsedirektoratets retningslinjer. Vi la 2. april ut informasjon om at vi ikke anbefalte oppstart 

av bordtennisaktivitet basert på den informasjonen vi da hadde. På møte 22. april vedtok vi å 

utarbeide egne spesifikke Coronavettregler for bordtennis. Disse ble lagt ut på vår 

hjemmeside 23. april. Det kommer kontinuerlig nye oppdateringer fra myndighetene, og nye 

regler skal komme 7. mai. 

 

Vedtak: Gen.sek reviderer våre Coronavettregler iht de retningslinjer og veiledere som vi er lovet fra 

NIF 11. mai.  

 

Sak 24/20 Ansettelse av ny Gen.sek og Sportssjef 

Utlysning av begge stillinger ble gjort 9. mars. Utlysningene ble lagt ut på NBTFs 

hjemmeside, NIFs «Ledige stillinger», Svenske og Danske Bordtennisforbundets sider.  

Søknadsfrist for begge stillinger er 3. april. Sektor Organisasjon har ansvaret for prosessen og 

vil være de som foretar utvelgelse, intervjuer og ansettelse. Organisasjonsutvalget la frem en 

innstilling til styret for ansettelse av Gen.sek og Sportssjef 

 

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt og Organisasjonsutvalget fikk mandat til å gi et tilbud og 

forhandle frem avtaler med de to innstilte personer. 

 

 

III  POLICY-OG UTREDNINGSSAKER 

 

3.1  Statusrapport fra sektorene 

 Hver sektor beskriver kort hva som er skjedd siden sist 
 

Rapport fra Sektor Toppidrett: NTG bordtennis har gjenopptatt sine treninger iht Coronavettregler 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement:  

Rapport fra Sektor Organisasjon: 

 

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

Sektor Organisasjon 

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) 
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- 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, men at et samarbeidsprosjekt er mulig 

 

Sektor Arrangement 

Vi har diskutert muligheten til å arrangere andre større nasjonale og internasjonale mesterskap på 

OCC. Et av de som er nevnt er ITTF World Junior Circuit. Søknadsfrist for 2021 er mai/juni 2020. 

Sektor Arrangement gjør en vurdering og legger frem en innstilling til styret før fristen. 
 

ITTF WORLD JUNIOR CIRCUIT TIERS AND REGULATIONS 

 In 2020, the ITTF will continue establishing the following tiers on the ITTF World Junior Circuit:  

1. Golden Series Events: a maximum of five (5) tournaments worldwide  

2. Premium Events: a maximum of ten (10) tournaments worldwide  

3. Regular Events: a maximum of twenty (20) tournaments worldwide (mest aktuell for oss) 

Link: https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/ 

 

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 mottatt 

søknad for 2020. Vi har gitt Trondheim BTK tilsagn om fortsatt støtte og poengtert behovet for at de 

også tar et et større ansvar i Region Midt med å bistå nærliggende klubber.  

Søknad fra klubber i Region Øst 

Vi har hatt møte med tre av de fire klubbene som hadde søkt om et større rekrutterings-/utviklings-

prosjekt. Vi har nå fått en ny søknad fra disse klubbene som nå omfatter bare Oslo BTK og B-72. 

Følges opp av Gen.sek og Liv Sæther 

Søknad fra Region Sør 

Vi har videre mottatt søknad og budsjett fra Region Sør på et regions-trenerprosjekt for 2020/21.  

Følges opp av Gen.sek og Liv Sæther. Denne søknaden er nå innvilget og Regionen er i gang med å 

kontakte klubbene. 
 

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 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. All aktivitet knyttet til dette prosjektet har foreløpig blitt satt på 

vent fra vår side. Dette er også NIF blitt informert om. 

 

 

 

 

https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/
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3.4 Prosjekt Sparebankstiftelsen DNB 2019-2020 

 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 ungdomsskole. 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. Gen.sek har nå vært i møter med Grorud IF, Fredrikstad BTK og Borre IL og alle 

disse har lovet å etablere bordtennisgruppe/klubb i løpet av våren. Nå kan også deres årsmøter bli 

satt på vent grunnet Corona, men vi håper at de løser dette. Vi har fått forlenget prosjektet til 15. 

desember.   

 

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. Samling planlagt i april er 

avlyst/utsatt. 

 

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. 

 

3.7 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 mesterskapet av 

ETTU i juli 2020, vil følge de samme prinsipper som i NM-avtalen. Vi vet nå at Danmark og Kroatia 

er våre konkurrenter. Styret behandlet vilkårene og mulighetene for et slikt omfattende mesterskap 

og fattet 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.  

Under NM hadde vi besøk av President Kramer (ETTU), NIF President Berit Kjøll, Sandefjord 

kommune representert ved Hanne Børresen Johansen og Vestfold og Telemark Idrettskrets 

representert ved Leder Bjørn Lauritzen. Gunnar Fosseng, Øivind og Svenn-Erik 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, og muligens besøk fra ETTU, vil vi få mer 

informasjon om i april. Vi har nå fått informasjon om at det kommer ny info før 1. juni fra ETTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

                                                                                                                    NORGES  BORDTENNISFORBUND 

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? 

 

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber/grupper i IL  

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 

Ørsta IL – BTG  Region Midt 

 

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 

Grorud IF   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 


