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Innledning

 Velkommen, presentasjon av deltakerne og deltakernes forventninger til seminaret. Forrige TD-
seminar ble avholdt i oktober 2019, den gangen med spesiell fokus på Senior-NM 2020.

 Seminaret vil konkludere med eventuelle forslag til endringer i konkurransereglementet og 
tilleggsbestemmelsene, anbefalinger til NBTF og til arrangørklubbene av norske mesterskap, SNC 
og SNCF, for å bidra til å løfte arrangementskvaliteten på disse arrangementene.

 Ønsker virkelig klubbene å løfte kvaliteten på arrangementene våre? Det vil i så fall kreve økte 
ressurser, f eks flere kompetente arrangører og flere dommere som virkelig er dommere, og da 
trengs kursing, f eks arrangementskurs, dommerkurs og mye praksis/trening.   

 TD-hjemler, hovedsakelig i NBTFs tilleggsbestemmelser, med fokus på å være rådgiver før, under 
og etter arrangementene.   

 Litt om TD-historikk i NBTF-stevner, samt samspillet mellom teknisk delegert, overdommere og lokale 
arrangører.

 Teknisk delegerts oppgaver, fokus fra start til slutt, tenke fremover, planlegge, se og vurdere.

 NBTFs stevnearrangementskurs er viktig for arrangører, men kursene er foreløpig i hovedsak et 
teknisk kurs, m a bruk av TT-koordinator.



TD-erfaringer fra norske mesterskap 

høsten 2021 etter Covid-19, vurderinger 

ut fra norsk standard

 NM for yngre i Trondheim 2021

 Ryddig prosess i forkant, entusiastiske og hyggelige arrangører, bra hall, flott åpning, god stemning i hallen. 
Utfordringer med det røde gulvet, for få arrangører med tung kompetanse, mange, men uerfarne 
dommere, overdommer som arrangør, ass. overdommer som dommer, mangelfull meny i kafeen mv.

 Senior-NM i Bergen

 Bra hall, erfaren arrangør, bra rødt gulv, gode premieutdelinger. Tribuneutfordringer, dyktige arrangører i 
trippelfunksjoner, for få dommere fredagen og lørdagen, for ujevn service av de som streamet mv. Viktig for 
NM at NBTF bisto med internasjonale dommere og rødt gulv.  

 NM for juniorer og eldre juniorer i Lørenskog

 Tore var TD, men kun i den forberedende fasen. Tore sier litt fra forberedelsene.

 NM for veteraner i Bergen

 Bra hall, erfaren og hyggelig arrangør, god stemning i hallen, flott bankett, holdt tidsskjemaet lørdagen ved 
hjelp av 2 bord per lagkamp. For få dommere i perioder, dårlige kampskjemaer, mye arbeid med 
tidsskjemaet i forkant, mikrofonen ute av drift to timer lørdagen, 



Dialog og samspill – TD, arrangør, 

overdommere, streamere mv

 Før arrangementet

 Invitasjonen, tidsskjemaet, avklare streaming, det røde gulvet, bordplassering 1-
28, tegne bordplan, bordnummerering, hagestørrelser, endre antallet bord fra 
start til slutt, plan sluttspillet, plan finaler, presentasjoner fra når, ansvar FOP, 
planlegge seremonier, herunder premiekontroll, treningsbord, planlegge 
dommerbriefing, serving av arrangører, media, NBTF, gjester og streamere mv. 

 Under arrangementet

 Orden FOP, vurdere doble barrierer, plassering av premiepall, struktur på 
sluttspillet, stenge aktuelle nabobord, egne treningsbord for finalister i lag (eks. fra 
NM for yngre), bistå streamere (sjekke at streamingen fungerer), synkronisere 
presentasjoner med streamere, arrangør og dommere, reklameplassering, 
seremonier i pauser, eventuelt under konkurransen, bistå media, dialog med 
arrangør og overdommere, skape god stemning, løse problemer, beholde roen 
(også når mikrofonen ikke fungerer).



Invitasjonen, påmeldingen, felles 

mal, www.bordtennis.no

 Invitasjonen og påmeldingsskjemaet mv

 Kvalitetssikres faglig og språklig (Norges Cup eller Stiga Norgescup)

 Deltakerlister

 Kvalitetssikres, oppdateres, kvalitetssikres og oppdateres

 Felles NM-mal

 Vurderes for forenkling mot 20222 (NBTF lager mal)

 NBTFs hjemmesider

 Artikler fra alle NM og SNCF (Ghassan/Øivind/Brage)

 Arrangørens hjemmeside

 TD følger med på arrangørens hjemmeside



Tidsskjemaet

 Lagkamper

 Lagkamper på 1 og/eller 2 bord

 2 – 2,5 timer med 1 bord og best av fem kamper

 Puljespill

 2 timer ved pulje med 6 kamper og pause til sluttspillet

 Sluttspill

 30 minutter og pause til neste kamp

 Vurdere å stenge nabobord for trening mv

 Finalespill

 Struktur, stenging av nabobord for andre kamper, trening mv



Rigging, utstyret, reklame, 

reserveutstyr, kaféen mv

 Transport, mannskaper, rigging, det røde gulvet, antall bord og tilhørende utstyr, merke utstyret, 
størrelse på hagene mv – TD kontrollerer og gir råd

 Reklamemateriell, plassering mv (kontinuerlig)

 Reserveutstyr (nett, telleapparater) tilgjengelig – ofte svakt punkt

 Kaféen fra morgen til kveld – gullgruve for arrangøren



Dommerbriefing, dommer-

bekledning, speaker, åpningstale

 Dommerbriefing (OD-ansvar å følge opp, men ofte ikke tid)

 Starter 30 minutter før turneringen starter

 Hvilke elementer skal sies på dommerbriefen – individuell case 

 Speakertjenesten

 Tydelig, sakte og gjenta

 Raskt, dialekt, utydelig, kun en gang

 Åpningsfasen

 0845 Alle trekker opp på tribunen

 0850 Forberedt velkomsttale

 0855 Dommerne til bordene

 0857 Spillerne til bordene

 0900 Starte konkurransen



Field of Play, streaming, TV, service, 

innmarsj m/presentasjoner

 Field of Play

 Orden, ryddig, blanke dommertavler, stenge bord for trening

 Streaming/TV

 Plan, stenge område, gjennomføre

 Service

 Velkommen

 Mat og drikke til de som hjelper til pluss «gjester»

 Innmarsj

 Plan, informasjon, tydelig info til spillere og dommere, «mikrofonmannen» og streaming/TV



Premieutdelinger, bankett, 

nedrigging, Covid-19

 Premieutdelinger

 Til slutt eller underveis, god ramme, tydelig speaker, seierspall og gjerne gjennomgående musikk

 Bankett

 Viktig sosialt tiltak. Delta som TD. Mikrofonbruk. Ramme ved premieutdelinger mv

 Nedrigging

 Ikke før det er slutt, men gjerne i pauser. Alltid mye støy under nedrigging i en stille hall

 Eksempel fra B-72. Lite tid å spare på denne typen nedrigging

 Covid-19

 Vask hender, spritbruk, sunn fornuft



Forslag til endringer i reglementer 

og tilleggsbestemmelser mv

 Konkurransereglementet

 Forslag til endringer

 NBTF må legge ut oppdatert versjon av konkurransereglementet

 Satser og sanksjoner

 Forslag til endinger

 NBTF må legge ut oppdatert versjon av satser og sanksjoner

 Tilleggsbestemmelser

 Forslag til endringer

 NBTF må legge ut oppdatert versjon av tilleggsbestemmelsene



Anbefalinger til NBTF

 Anbefalinger til NBTF

 Inkludere innlagte klasser i NM for veteraner 2022 og 2023, som en oppkjøring mot EM 2023 for å skaffe flere norske 
deltakere

 Arrangere NM for veteraner over tre dager fra og med 2022. 2021-mesterskapet var krevende å arrangere over to 
dager, med 162 deltakere, og med flere klasser og flere deltakere er det behov for tre konkurransedager. Det blir 
også mer ro over arrangementet, og tid til å kombinere det idrettslige og det sosiale

 Utarbeide felles maler for invitasjon og påmeldingsskjema ved de ulike norske mesterskapene    

 Utarbeide felles skjemaer ved de ulike NMene, både ved individuelle kampene og ved lagkamper, og ved 
resultatservice i de individuelle lagkampene

 Arrangere stevnearrangementskurs, ikke bare i f m bruk av TT-koordinator, men også i forbindelse med hallen, 
utstyret, kafeteriaen, invitasjonen, påmeldingsskjemaet, deltakerlister, tidsskjema, personell i sekretariatet, 
personell på gulvet, ryddemannskap, dommere, dommerbriefing, uniformering, åpningsseremoni, ro og orden på 
FOP, struktur i turneringen, sluttspillet, presentasjoner, finalene, premieutdelinger, avslutning mv

 Arrangere dommerkurs, ikke bare om dømming, men om skjemabruk, herunder skjemaer ved lagkamper



Anbefalinger til arrangørklubbene

 Anbefalinger til arrangørklubbene

 Delta i arrangementskurs med stor stab

 Delta i dommerkurs med dommere som skal dømme i mesterskapet

 Definere mat og drikke for medhjelpere, gjester, media mv

 Åpning av hallen to timer før stevnestart

 Delegere ansvar, for å unngå at et lite ansvar mennesker har ansvaret for mange områder hver

 Speakertjenesten profesjonaliseres

 Varm og variert mat (stoler og bord i kaféområdet, for å unngå at det spises og drikkes overalt

 Reserveutstyr tilgjengelig (nett, dommertavler, barrierer)

 Hjertestarter og vaskeutstyr

 Gode rammer for de som streamer kamper



Avslutning

 Hvordan involvere nye Tder

 Opplæring av nye TDer

 TD-fadder

 Følg en TD noen timer

Takk for i dag!




