
 

 

 

 

                                                         NORGES BORDTENNISFORBUD 

                                             NORWEGIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION  
                                                 Tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympia Komite, ITTF, ETTU, NETU 

 

PROTOKOLL STYREMØTE NR 5. 2021 – 19. APRIL (TEAMS MØTE) 

  

Til stede: 

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

Anders Haukedalen. 

 

Fra Administrasjonen: 

Bengt Paulsen, Ghassan Chaer og Marte Grutle Aasebø. 

 

I  GODKJENNE PROTOKOLL 

 

Sak 18/21 Godkjenne protokoll nr. 4 2021 

 

Vedtak:  Protokoll nr. 4/2021 ble godkjent.  

 

II  BESLUTNINGSSAKER 

 

Sak 19/21 Søknad om støtte til Region prosjekt fra Region Sør 

Region Sør har tidligere sendt inn en søknad om økonomisk støtte til sitt Region-prosjekt. 

De ønsket at søknaden ble behandlet raskt, da en eventuell støtte fra NBTF vil være en 

viktig faktor for at de kan fortsette prosjektet.  

 

Vedtak: Styret er innstilt på å støtte Region-prosjektet videre. Styret ønsker imidlertid en rapport 

på hvilke tiltak som er gjennomført i de 9 klubbene som deltar i prosjektet, samt en 

oversikt over budsjett for 2021. Styret ønsker også et møte med klubbene i Regionen, der 

klubbene gir en tilbakemelding på hva prosjektet har gitt dem av kompetanse, og hva de 

ønsker at prosjektet skal kunne bidra med/til videre. Styret er meget klar over at det har 

vært vanskelig å gjennomføre planlagte tiltak i 2020 og frem til nå i 2021.  

Sektor bredde følger opp dette videre og kaller inn til et møte i løpet av kort tid.  

 

Sak 20/21 Utsettelse av Hoved-NM og NM for juniorer og eldre juniorer 

   

Vedtak: Hoved-NM og NM for juniorer og eldre juniorer flyttes i henhold til innstilling 

fra sektor arrangement. 

 

Hoved-NM 

Hoved-NM avvikles fredag 10. september – søndag 12. september i Bergen i regi av Laksevåg BTK. 

 

NM for juniorer og eldre juniorer 

NM for juniorer og eldre juniorer avvikles fredag 27. august – søndag 29. august i Lørenskog i  

regi av B-72. 

 

 

4  INFORMASJONSSAKER 

  

4.1  Info fra sektorene 

   

Toppidrett 

  - Martin Frøseth ranket som nr. 15 i klassen gutter 15 år på siste verdensranking 

     



   

  Bredde og rekruttering 

- Søknad Sparebankstiftelsen 

 

 

 

_________    _________________ 

Christian Ibenfeldt     Liv Sæther  

      President             Visepresident 

 

_____________  _____________  ___________          ______________      ___________      

Anders Hovden        Anders Haukedalen  Roar Frøseth      Tor Anders Rasmussen       Anne Haug  

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem  Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 ______________________ 

Bengt Paulsen 

Gen.sek 

 


