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I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 25/20 Godkjenne protokoll nr 5/2020 

 

Vedtak:   Protokoll nr 5 ble godkjent uten merknader. Signering vil skje senere. 

 

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 26/20 Pensjonsordninger 

Styret har hatt en mailrunde, og har, basert på informasjon fra Storebrand, vedtatt å innføre 

innskuddspensjon i tillegg til en kompensasjon for ansatte fra 1. november (6 av 6 sagt seg 

positive til endringen).  Rent formelt vil det bli tatt opp under dette styremøte, med 

utgangspunkt i vedtaket fattet den 26/5, og det vil fortsatt være en dialog med ansatte. 

 

Vedtak: Styret har vedtatt at man gjennom dialog med ansatte avvikler dagens ytelsespensjon og går 

over til innskuddspensjon på 5% for alle ansatte fra 1. november, eller fra dato ved 

avtalefornyelser, eller ansettelser etter 1. september. De som i dag har ytelsespensjon vil i 

dialog bli tilbudt en tilleggspensjon. 
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Sak 27/20 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 stillingene var 3. april. Sektor Organisasjon hadde ansvaret for 

prosessen og var de som foretok utvelgelse, intervjuer og innstilling til ansettelser. 

Organisasjonsutvalget la frem en innstilling til styret for ansettelse av Gen.sek Bengt Paulsen 

og Sportssjef Marte Grutle Aasebø. På siste styremøte fikk utvalget i mandat å gi tilbud til 

disse, og fremforhandle avtaler til signering.  

 

Vedtak: De fremforhandlede avtaler er godkjent og signert av ny Gen.sek Bengt Paulsen og ny 

Sportssjef Marte Grutle Aasebø. Bengt Paulsen tiltrer stillingen 1. november og Marte Grutle 

Aasebø tiltrer stillingen 1.september.  

 

Sak 28/20 Ansettelse av landslagstrenere 

 Avtalene med Gundars Rusis, Maciej Pietkiewicz, Jan Bergersen og Ulf Carlsson utløper 

31.juli og disse engasjementene og en helhetlig trenerkabal var derfor oppe til vurdering av 

styret. Toppidrettsutvalgets innstilling til møtet var slik:  

Ulf Carlsson 25%.  

Konsulent/spillerutvikler/ landsalgtrener herrer senior.  01.08.2020 – 31.07. 2022   

Gundars Rusis 50% + 50% 

Landslagstrener/spillerutvikler kadetter/herrer junior. 01.08.2020 – 31.07. 2022.  

Klubb/trenerutvikler. 01.08.2020- 31.07. 2021.   

Jan Bergersen  100% 

Landslagstrener Para. Stillingen løper ut 31.12. 2020. Forlenges med 1.år til 31.12. 2021  

Marte Grutle Aasebø 

Er tilsatt i 100% som Sportsjef fra 1. september og vil som en del av sin jobb også være 

ansvarlig for: 

- landslaget for damer senior/damer junior.  

- og coach for Para frem til Tokyo 2021  

Avtalen med Maciej Pietkiewicz utløper 31.07.2020. Avtalen blir ikke fornyet.  

Hjelpetrenere/Coacher til samlinger og turneringer/mesterskap vil bli hentet inn og lønnet på 

dagsbasis. 

 

Vedtak:  Innstillingen fra Toppidrettsutvalget ble i sin helhet vedtatt 

 

 

Sak 29/20 Utlysning av engasjement  

NBTF har et utviklingsprosjekt for para i samarbeid med OLT(UPPI-prosjektet), med midler 

fra VI-stiftelsen. Vi mottar finansiell støtte i henhold til en egen samarbeidsavtale med enhet 

for Paralympisk utvikling til en stilling som ivaretar avtalte tiltak. Anne Wiik Nilsen slutter, 

etter eget ønske, i sin 100% stilling 1. august. For å kunne opprettholde og videreutvikle det 

gode arbeidet som er gjort på dette området med å rekruttere nye unge parautøvere i 

samarbeid med OLT i UPPI-prosjektet, vil vi nå utlyse et 2-årig engasjement. 

 

Vedtak: Anne Wiik Nilsen gis et tilbud om å opprettholde 20% som koordinator for Para 

landslag/UPPI-prosjektet. Styret vedtok videre å utlyse et engasjement i 70% med ansettelse 

så snart som mulig etter sommeren.  
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Sak 30/20 Innføring av sanksjoner ved gjentatt Gult kort 

 Det var opprinnelig et forslag til endringer i Konkurransereglementet fra Laksevåg BTK som 

lød slik: 
  Her må vi få inn noe om utestengelse for de som får gjentatte gule/røde kort fra borddommer.  

Gult 1 poeng Rødt 2 poeng. 21 dager utestengelse dersom 8 poeng i løpet av sesongen.  
Forslaget var knyttet til 1.19 Sanksjoner i Konkurransereglementet.  

Dommerkomiteen har nå gitt sine vurderinger og forslag til hvordan dette forslaget, som ble 

vedtatt av styret, kan implementeres. Her følger deres vurderinger og innstilling: 

 
Det er ikke nødvendig å endre konkurransereglementet 
En nærmere gjennomgang viser at vi har de hjemlene vi trenger for å innføre denne ordningen: 

 
1.19.2 SANKSJON ETTER KAMP- OG KONKURRANSEREGLER 
(1) Alle brudd på bestemmelser i NBTFs konkurransereglement eller i tilleggsbestemmelsene hjemlet i 
dette reglementet, kan føre til sanksjoner fra NBTF. (...) 

 
1.19.5 FASTE SANKSJONER 
NBTF kan foran hvert spilleår vedta faste sanksjoner for brudd på spesifikke bestemmelser i NBTFs 
konkurransereglement. 

 
1.12.2 DISIPLIN 
For disiplin gjelder ITTFs regler, pkt. 3.5 med unntak av 3.5.2.13 samt 3.5.2.14 og 3.5.3.4 og 3.5.3.5 

 

ITTFs regler 3.5 inneholder samtlige regler om oppførsel, gule, gul/røde og røde kort.  

Oppførsel som medfører røde og gule kort er brudd på 3.5, og dermed et brudd på 

konkurransereglementet. Slike brudd kan altså føre til sanksjoner fra NBTF.  

Vi har allerede en fast sanksjon for diskvalifisering (rødt kort). Sanksjonen kan være bot og 

utestengelse. Man kan godt tenke seg at man kan vedta en fast sanksjon for f.eks ett enkelt 

gult kort, eller for x antall gule kort i en periode. Ut fra dette er det ikke behov for å endre 

konkurransereglementet. Derimot er det behov for å gjøre endringer/tilføyelser i faste 

sanksjoner. 

 

Hva skal til for at regelverket skal fungere 

Det må først og fremst ryddes og settes inn ny tekst i Faste sanksjoner. Nå er resultater og 

rapportering, disiplin og tilleggsbestemmelser sauset sammen.  

Det er behov for et nytt punkt 1.12.2 (Disiplin) i Faste sanksjoner. (Nummereringen i Faste 

sanksjoner følger Konkurransereglementet, dermed ser det litt rart ut). 3.9.6 rendyrkes til å 

gjelde rapportering. Punktet "Tilleggsbestemmelser" gis egen overskrift, og det som gjelder 

tilleggsbestemmelser løftes inn under denne overskriften. Se forslag nederst. 

 

Den foreslåtte poengberegningen gir mening, men kanskje med et par endringer. 

• Det foreslås å regne "overdommergult" som 2 poeng. Overdommergult er en strengere 

sanksjon enn gult fra borddommer, og ligner på gul/rødt.  

• I en og samme lagkamp eller individuell kamp foreslås det maksimalt 2 poeng, altså at 

"det høyeste kortet teller". Man kunne også tenke seg at hvert enkelt gult og gul/rødt 

skulle telle, altså at man kunne få 3-5 poeng i en enkelt kamp. Den første tolkningen 

virker mer i tråd med forslaget, mer rimelig, enklere å administrere og mer i tråd med den 

svenske modellen. 

• I vedtaket er det ikke tatt stilling til hva som skal skje dersom man f.eks i en lagkamp får 

gult, gulrødt, gulrødt og påfølgende rødt. Spørsmålet er hvorvidt kortene/poengene da 

skal strykes.  Slik det står nå strykes ikke kortene/poengene, men de blir stående. Gule 

kort og diskvalifikasjon ses hver for seg.  
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Det må tas stilling til "hvor lenge" kort/poeng skal bli stående. I forslaget er det nevnt 

"sesongen". Dette er uheldig og ville innebære en slags "carte blanche" i de siste turneringene 

i spilleåret, og også at gule kort får lite å si i starten av sesongen. Det foreslår derfor i stedet 

at kort/poeng blir stående i 12 løpende måneder, der de eldste poengene strykes den første i 

hver måned. Kort gitt i løpet av januar 01 strykes 1. januar 02. Hensikten vil bli ivaretatt ved 

at det er gule kort over tid som fører til sanksjon. Man kunne også ha tenkt seg dato til dato (i 

stedet for måned til måned), slik man f.eks har på ITTF racket control infractions. Dette er 

imidlertid mye tyngre administrativt. 

Bemerk 1.19.2 som sier at utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i 

terminfestet konkurransesesong. Det innebærer at dersom man oppnår 8 poeng i spilleårets 

siste terminfestede konkurranse, så kan de 21 dagene besluttes å gjelde fra og med første 

terminfestede konkurranse kommende spilleår). 

 

Forslaget sier ingenting om bot. Diskvalifisering kan i dag føre til bot på inntil 2.500,- kroner 

og utestenging i inntil 3 måneder.  

For sammenhengens skyld vil det være rimelig om det også er hjemlet en bot i denne 

sammenhengen, men da lavere enn for diskvalifisering.  

Det er satt inn et forslag om 1.000,- kroner. Dette er kun satt inn for sammenhengens skyld, 

det kan vurderes hvorvidt det er nødvendig. 

 

Det er ikke sagt noe om hvilke konkurranser dette skal gjelde for. Når man inkluderer 

overdommergult er det heller ikke noe behov for det. "Gult er gult". De aller fleste gule kort 

blir gitt av faste borddommere i Stigaligaen/større stevner, eller av overdommer. Samtidig er 

det positivt dersom det er aktive dommere også i andre sammenhenger. Ordningen vil 

dermed gjelde for alle terminfestede konkurranser.  

 

I tillegg til dette må det på plass et administrativt system for å kartlegge alle kort.  

Kampskjemaet i Stigaligaen mv og OD-rapport fra NBTF-stevner og seriekamper kan 

benyttes. Utfordringen kan være å få inn rapportering fra arrangører av f.eks regioncuper mv. 

Dette må på plass f.eks ved å be om en oversikt fra arrangør. Sammenstillingen av kort/poeng 

kan trolig løses på en enkel måte i Excel, der man nuller ut den eldste kolonnen hver måned. 

 

Dersom denne sanksjonen innføres som en "automatisk sanksjon" (noe som er hensikten med 

endringen), bør vi også se på praksisen i forbindelse med diskvalifikasjon fra overdommer. 

Her bør AU gjøre en vurdering: Dersom 8 gule kort gir 21 dagers utestengelse og kanskje 

1.000, - i bot, hva bør standard sanksjon for rødt kort være? 

 

Forslag til ny tekst i faste sanksjoner 

Rød tekst er helt ny tekst eller flyttet tekst 

Rød tekst er sletting 

Svart tekst er tekst som beholdes 

Grønn tekst er kommentar 

Nye 1.12.2 bør settes inn etter 1.7.  

3.9.6 og ut kan stå i rekkefølgen det står.  

Ingen andre punkt i Faste sanksjoner er berørt. 
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1.12.2 DISIPLIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.6 Resultater og rapportering 

Manglende eller for sen rapportering                                                   kr     500,- 

Sett inn linjeskift, formater neste linje som overskrift: 

Tilleggsbestemmelser, generelt 

 

1.         Spiller som diskvalifiseres av overdommer kan ilegges bot på inntil          2.500,- 

Lagleder som diskvalifiseres av dommer/overdommer kan ilegges bot på inntill   2.500,- 

Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenge spiller/lagleder i inntil 3 

måneder fra konkurranser i NBTF-arrangementer.            

2.         For brudd    på andre punkter i tilleggsbestemmelsene kan ilegges bot inntil  2000,- 

 

Tilleggsbestemmelser for Stiga-ligaen (Eliteserien) og 1. divisjon 

Bot ilegges klubben dersom spillere på samme lag ikke stiller i 

samme type trøye/shorts                                                                                kr 1.000,- 

 

Tilleggsbestemmelser for NM 

Bot kan ilegges klubben dersom spillere tilhørende samme klubb ikke 

stiller i samme type trøye/shorts med inntil                                                      kr 1.000,- 

 

For brudd på andre punkter i tilleggsbestemmelsene kan ilegges bot inntil            kr 2.000, - 

 

 

Vedtak:  Styret vedtok å følge innstillingen fra Dommerkomiteen, og takker samtidig for grundig og 

godt arbeid.  

Arrangementsutvalget (AU) gjør en vurdering og kommer med forslag til følgende 

problemstilling: Dersom 8 gule kort gir 21 dagers utestengelse og kanskje 1.000, - i bot, hva 

bør standard sanksjon for rødt kort være? 

 

1. Spiller som diskvalifiseres av overdommer kan ilegges bot på inntil 2.500,- 

 Lagleder som diskvalifiseres av dommer/overdommer kan ilegges bot på 

inntil 

2.500 

 Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenge 

spiller/lagleder i inntil 3 måneder fra konkurranser i NBTF-

arrangementer. 

 

2. Spiller som i løpet av en løpende tolvmånedersperiode mottar flere gule 

eller gul/røde kort fra borddommer eller gule  kort fra overdommer kan 

ilegges sanksjon.   

 

Gult kort teller 1 poeng 

Gul/rødt kort teller 2 poeng 

Gult kort fra overdommer teller 2 poeng 

Sanksjon kan ilegges når spilleren har oppnådd 8 poeng 

 

Dersom en spiller får flere kort i en lagkamp eller i en individuell kamp, 

telles dette som maksimalt 2 poeng.  

 

NBTF fører oversikt over gule, gul/røde og røde kort.  

Kort og poeng eldre enn 12 måneder strykes den første i hver måned. 

Ved ilagt sanksjon starter spilleren på 0 poeng igjen. 

 

1.000,-  

 Saken skal behandles av NBTFs administrasjon, som kan utestenge 

spiller i inntil 21 dager fra konkurranser i NBTF-arrangementer. 
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Sak 31/20 Profilering av «VI» 

 Stiftelsen «VI» har kommet med en forespørsel om vi kan sette deres logo på landslagstøy og 

hjemmeside.  

 

Vedtak:  Styret vedtok å tilby VI-stiftelsen en plassering av deres logo på landslagstøyet for alle 

seniorlandslag, vederlagsfritt.  

 

Sak 32/20 Utviklingsprosjekt i 4 klubber 

Vi har mottatt en søknad fra Oslo BTK og B-72, der de søker om midler til et 

spillerrekrutterings-/utviklingsprosjekt. Der har styret tidligere vedtatt å utlyse slik at vi 

forsøker å få med to klubber til i prosjektet. Vi har nå utlyst prosjektet med søknadsfrist 1.juli 

Utlysningen har foreløpig bare blitt sendt til alle klubber som har permanent hall, men vil nå 

bli lagt ut på vår hjemmeside 

 

Vedtak:  Tatt til etterretning 

 

Sak 33/20 EM for ungdom  

 ETTU og arrangøren i Kroatia har informert oss om at man ønsker å gjennomføre EM fra   

4.-13. september og vi er invitert til å melde på preliminært. Vi har sjekket hva andre land 

gjør.  

 

Vedtak: Styret vedtok at vi melder på preliminært. Vi binder oss ikke til noen kostnader før vi vet at 

vi, basert på råd fra Helsemyndighetene, kan delta. 

 

 

Sak 34/20 Utfordringer for klubbene og mulige støttetiltak 

Mange klubber har utvilsomt hatt utfordringer etter total stengning i mars, men det er naturlig 

vis meget store forskjeller i hvordan klubbene er blitt rammet. Treningene er kommet i gang 

igjen mange steder nå, men det er bl.a. ekstra kostnader til smitteverntiltak og reduserte, men 

også nye, inntektsmuligheter i denne perioden. Noen klubber har nok også hatt reduserte 

kostnader. Totalt er ca 15 arrangementer avlyst, foreløpig, og etter hva vi kan se så er det 7 

klubber som har søkt om støtte fra KUD. 21 klubber har rapportert til NIF iht Power BI- 

rapporter som NIF gjør på vegne av alle organisasjonsledd i norsk idrett. Vi legger opp til en 

debatt omkring dette på møtet. Viser til vedlegg med info fra denne rapporten. 

 

Vedtak: Styret diskuterte dette basert på erfaringer gjennom kontakt med klubber og deres 

rapportering om økonomiske tap og andre utfordringer. Styret er åpne for å se på mulige 

tiltak som kan bidra til en entusiasme rundt rekruttering og oppstart etter sommeren. Vi vil 

også vurdere dette i lys av nye tilskuddsordninger som kommer fra Kulturdepartementet.  
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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: Samlinger er planlagt på Fornebu i sommer, uten egenandeler 

Rapport fra Sektor Bredde-/rekruttering:  

- Etablering av Ungdomsutvalg. Anders Haukedalen kommer med innstilling til neste møte 

Rapport fra Sektor Marked og Media:  

Rapport sektor Arrangement:  

Rapport fra Sektor Organisasjon:  

- Tildeling av Årets Ildsjel. Ghassan legger ut en oppfordring til å melde inn kandidater 

- Etablering av Anleggsutvalg. Presidenten følger opp innspillet fra Jonny Ternlind 

 

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.  

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. Alle klubber bør gjennomføre NIFs «Bedre klubb» 

- 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, lagturneringer, etc) 

- Brosjyremateriell – redigerbart for klubb 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ittf.com/ittf-world-junior-circuit/2020-ittf-world-junior-circuit/documents/
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3.2 Klubb-/regionsutviklingsprosjekt  

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

Status i Bergen:  

Usikkert hva klubbene Fjell og Heros gjør mht 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. Her er stor usikkerhet om hva som skjer frem mot PL 2021. 

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 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 med kr 100 000,- for 

sesongen 2020/2021 og 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. Et positivt evalueringsmøte ble avholdt 10. 

juni med NIF og kinesiske GAS/COC. De er positive til et videre samarbeid og til å hjelpe oss. 

 

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, Søre 

Neset IL, Grorud IF og Lura IL klare. Gen.sek har også hatt møter med, Fredrikstad BTK og Borre 

IL og disse har også etablering av bordtennisgruppe/klubb på sin agenda for årsmøtet i løpet av 

våren. 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. Anne Wiik Nilsen slutter, og vi utlyser ny stilling i 70% 

 

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 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.   

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 løpet av juli. Usikkerheten ligger nå i hva som vil skje når EM i Cardiff nå blir 

arrangert i 2022 (ikke 2021), og om hvordan dette vil påvirke EM 2023. 

 

IV  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1 Rapport fra president   

Presidenten informerer om aktuelle saker 

 

4.2 Rapport fra Gen.sek   

- Tilskudd fra Vestfold og Telemark Fylke til NM 2020. Her mottok vi kr 100 000,-. 

- Gen.sek har søkt Kulturdepartementet om støtte til NM senior, rettet inn mot paradeltakelse 

- Tiltakspakker. Informasjon fra NIF, der vi håper det vil komme nytt i Revidert statsbudsjett 17.6 

- Informasjon om Swaythling Club, Norge, som hadde møte 10. juni. Oppslutning til videreføring 

- Kontrollkomiteens beretning er utarbeidet, og er ok. Innspill fra dem på miljøprofil «påvirkning på 

ytre miljø» som med fordel kan balanseres ved beretning for 2020. 

 

4.3 Opptak av nye bordtennisklubber/grupper i IL  

Det pågår et kontinuerlig arbeid mht etablering av nye bordtennisklubber.  

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 

Lura IL – BTG  Region Vest 

Rosseland IL – BTG  Region Vest 

Grorud IF   Region Øst 

 

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 

IF Borg, Skien  Region Sør 

Sandefjord    Region Sør 

Sandøya IL – BTG  Region Sør 
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V  NESTE MØTE 

   

Neste styremøte fastsettes til: 29. august på Kongsvinger 

 

 

 

_____________  _________________ 

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 


