REGION ØST – NORGES BORDTENNISFORBUND
ÅRSMELDING 2016-2017
1. Styret
Styret har bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Medlemmer:

Runar Todok (Nesodden IF-bt)
(ikke konstituert)
Siri Karina Evensen (B72), økonomiansvarlig
Anders Brennhagen (B72)
Roy Clausen (Siggerud IL-bt)
Håvard Hallsteinli (Fokus BTK))

Valgkomité:

Alexander M. Wetzel

Revisjon:

Bente Nilsen

Styreaktivitet:
Møter12.05.16, 22.08.16,11.03.16, 09.03.16 og 29.03.17, samt kommunikasjon på epost mellom
møtene.
Referat fra styremøtene er lagt ut på regionens plass på NBTFs hjemmesider.
2. Representasjon, klubb-, medlems- og lisensutvikling
Styret har ikke prioritert å føre oversikt over dette.
3. Seriespill
Utvikling i antall lag i 4.divisjon, Avd. A, B, C:
2011-2012

24

2012-2013

24

2013-2014

28

2014-2015

24

2015-2016

21

2016 - 2017

4 divisjon 21 lag – 5 divisjon 16 lag = 37 lag

37 lag fra 16 forskjellige klubber var påmeldt i sesongens 4 og 5 divisjon. Harestua IL fikk tildelt
ansvaret for organiseringen av seriespillet i 4 og 5 divisjon og har ivaretatt dette på en utmerket
måte. Forskjellige klubber har stått for arrangering av de forskjellige avdelingene. Flere nye klubber
er påmeldt, antall deltakende lag er det høyeste registrert i regionen. To fulle avdelinger i 5 divisjon
er spesielt bra, og viser at regionens satsing på lavere divisjoner er riktig og viktig. Nye klubber har
tatt ansvar for arrangering, i tillegg har mer erfarne klubber fortsatt sin arrangørinnsats gjort det
mulig å arrangere divisjonsspillet på en veldig god måte.

4. Regionssamlinger
Det har vært etablert to regionssamlinger i perioden: 3-4.09.16 og 14-15.01.17. Begge samlingene
har blitt arrangert i B-72 hallen.
Den første av disse samlingene var det 32 påmeldte, der 11 stykker benyttet seg av
overnattingsmuligheten i hallen. Det var 6 påmeldte jenter og 26 gutter. Steffen Bjørhusdal og Jonas
Flåøien ledet samlingen på en god måte, de hadde også med seg hjelpetrenerne: Aaryan Chawla,
Aurora Fossåen Green, Christian Klerck Fransson, Jesper Schwartz og Marcus Neskvern. Samlingen
ble arrangert som et stort parti der alle trente sammen.
Den andre samlingen var det veldig bra oppslutning på, der fikk vi hele 60 påmeldte som var grensa vi
hadde satt til antall deltakere. Det var noen som ikke møtte opp og det ble derfor 56 deltakere. Av
disse var 18 jenter og 38 gutter, det er kanskje den beste fordelingen vi har hatt mellom kjønnene
noen sinne. Samlingen ble delt opp i A og B-parti, basert på nivå og ikke kjønn. 31 av spillerne
overnattet. I forkant av samlingen hadde vi laget et uttak av spillere som vi sendte ut til klubbene på
forhånd, for å skape litt større interesse for samlingen. Dette funket bra. Spillerne som deltok var
født mellom 2006 og 1999, den øvre aldersgrensa ble justert opp til 1999 fordi forbundet la inn
juniorklassen i regionlagsturneringen. Nivået på spillerne var veldig bra samtidig som vi hadde stor
bredde. De beste spillerne har representert Norge flere ganger på landslaget. Steffen og Jonas var
også hovedtrenere her, og hjelpetrenerne de fikk med seg var: Hågen Viken Grini, Adrian Wetzel,
Mikkel Gudmundsen, Jon Martin Soo Hansen og Kenneth Ødegård. Disse trenerne er enten aktive
som trenere til daglig eller er på et høyt nasjonalt nivå som spillere. Alle spillerne og trenerne på
samlingen fikk også utdelt en "Region Øst drakt" hver. Denne samlingen er et veldig godt eksempel
på hvordan en regionsamling bør være. Klarer vi å få alle samlingene til å bli av denne kvaliteten eller
bedre, så kommer vi langt.
I tillegg bevilget regionen støtte til to nye jentesamlinger arrangert av Nesodden IF, samt at
samlingen 16-17 april ennå ikke var avviklet innen årsmøtet 2016 fant sted.
Samlingen 16.-17.04.16: 34 deltagende jenter, ledet av Jarlebrand og Brännstrøm.
Samlingen 24.-25.09.16: 18 påmeldte jenter. Ble supplert med 7 gutter etter invitasjon siste uka.
Svært vellykket under ledelse av Jarlebrand og Brännstrøm, men Nesodden stilte i etterkant et stort
spørsmålstegn ved at de store og mellomstore klubbene B72, Fokus, Oppegård, Kjelsås, Fornebu og

Harestua ikke evnet å stille mer enn 3-4 jenter til sammen (vel vitende om at
rekrutteringssituasjonen for jenter er dårlig, men like fullt – og nettopp derfor).
Samlingen: 28.-29.01.17: Måtte avlyses fof. pga. at klubben ikke evnet å stille «bakkemannskap».
Imidlertid tydet sonderinger overfor to-tre store klubber på at arrangementet ikke ble prioritert av
«de store». Det ble i stedet avholdt en intern samling på Nesodden med åtte jenter.

5. Arrangementer
5.1 Regionscuper og regionsmesterskap:
I denne perioden er regelverk for arrangeringen av RC og RM blitt videreutviklet, dette ligger vedlagt.
Ordningen med A og B klasser fra kl. 12 år tom. Juniorklassene virker stort sett vellykket. Eldre junior
klassen er ikke lenger delt opp i A og B klasser, dette virker som en god løsning. Det har også blitt
innført poengsystem for sammenlagtliste i de offisielle klassene.
5.2 Regionsstevner:
Regionmesterskapet: Larkollen, 16-17.04.2016
Reg cup 1: Fokus BTK 15-16.10.2016, 200 deltakere
Reg cup 2: Harestua, 04-05.02.2017, 220 deltakere
5.3 Kretsmesterskap
B-72: 10.11.16
5.4 Nasjonale stevner
Fornebu Open: 26-27.11.16
Stiga Norges Cup Runde 1: B72, 17-18.09.16
Kobra Østcom Cup: 5-6.11.16
SNC 3. NM Eldre junior Lag, Kobra: 11-12.02.17
5.5 Diverse rankingstevner
Jevnaker: 1.10.16
Jevnaker: 10-11.09.16
Jevnaker: 26.12.16
Skaar Cup: 2.11.16
Oppegård Open: 07-08.11.16
5.6 Diverse drive in-, nybegynnerstevner og annet
Fokus: Drive in 08.10.15
Fokus: Drive in 3.feb og 28.sep i 2016.
Follo-mesterskapet 13.-14.02.17

Oslo BTK arrangerte i 2016 fire Oslo Cup stevner. Deltakerantallet har vært mellom 40 – 95 spillere.
Dette er først og fremst et stevne for de som er nye i bordtennis, både barn og voksne. De fleste
deltakerne har vært fra Oslo BTK og Kjelsås. Oslo BTK rapporterer at det er vanskelig å få med
deltakere fra de største klubbene i nærområdet. Klubben har fått positiv feedback på dette tiltaket
som arrangeres i Bjølsenhallen, og håper på stor deltakelse i 2017.
5.7 Fokus-leiren
Det var ny deltagerrekord med 142 deltagere på leiren i 2016. Den ble avholdt på Larkollen, og vi
takker Larkollen IL for godt samarbeid. Av deltagerne var det over 40 jenter, og ca 25 svenske spillere
og tre svenske trenere. Resten av trenerne besto av 20 trenere fra Fokus. Region øst var godt
representert med spillere fra Fokus, Nesodden, Oppegård, B72, Sarpsborg, Harestua og Fornebu.
Dette året hadde vi lagt inn ekstra fokus på fysisk trening, og de eldste spillerne kunne melde seg på
tre fysiske pass i løpet av uka i tillegg til den vanlige treningen, dette ble et veldig populært tilbud og
mange var med! Som alltid er vi opptatt av trivsel på fokusleir, vi har lagkonkurranser hver kveld og
en veldig vellykket avslutningskveld med priser og disco!
Fokus er nå i gang med planlegging av leir 2017 og håper å kunne arrangere en enda bedre leir i år.
5.8 Overordnet
Regionen har i sesongen evnet å snu en nedadgående trend både ift. regionscuper- og samlinger,
mye takket prima innsats fra Anders Brennhagen i «det praktiske» og Kristian Vengbo i «det
teoretiske», for å si det enkelt. Under Stig Amundsens/Harestuas kyndige ledelse har også
divisjonsspillet fungert meget bra: 21 lag i 4. div. og hele 16 i 5. div. er rett og slett supert! Også
overgangsreglene mellom 3., 4. og 5. divisjon er revidert og forbedret av Anders og Kristian.
Styret har idet hele tatt trukket meget bra sammen rundt regionens arrangementer.

På den utfordrende siden, registrerer vi at deltakelse fra noen av de store klubbene på enkelte andre
klubbers arrangementer er dårlig, jfr. omtale av Oslo BTKs stevner og, Nesoddens siste
jentesamlinger.
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Støtte til klubbene etter søknad

Regionens økonomi har i noen år tillatt årlige utlysninger av midler til tiltak etter søknad fra
klubbene, mye grunnet deltakelse i den fylkesvise ordningen med tilskudd fra bingovirksomhet.
Imidlertid er disse tilskuddene nærmest pr. definisjon uforutsigbare i størrelse og vanskelig å
budsjettere inn. Regionen har derfor måttet forvalte disse inntektene litt ad hoc mht. utlysning for
søknad om tiltak og ordningen har ikke funnet en helt fast rutine mht. dato for utlysningene.
På årsmøtet 2015 ble det vedtatt et knippe kriterier for vurdering av søknadene:
•

Tiltak som vil føre til varig forbedring/økning

•

Tiltak som fører til
o

Flere spillere og bedre spillere

o

Bredde aktiviteter for økt interesse

o

Flere og bedre trenere

o

Beholde spillere. Fører til at eldre ungdommer fortsetter i bordtennismiljøet
enten som spillere, trenere eller ledere.

•

Tiltak som stimulerer til økt samarbeid mellom klubber, gjerne samarbeidsprosjekter mellom
flere klubber. F eks felles treningssamlinger.

•

Tiltak som engasjerer mange

•

Tiltak mot jenter prioriteres spesielt

•

Breddetiltak prioriteres

•

Støtten er ikke tenkt som støtte til ordinær drift av en klubb eller direkte lønnskostnader til
trenere som normalt blir dekket av klubbene.

Hovedutfordringen for så vel klubbene som regionen, er at regionen ikke godt kan åpne opp for en
direkte og allmén støtte til avlønning av trenere/hjelpetrenere – da ville enhver kapital forsvinne som
dugg for solen. Det er derfor viktig at klubbene bruker tilstrekkelig tid/ressurser i å tenke ut
fornuftige prosjekter/tiltak som naturlig nok ofte vil inkludere avlønning av instruktører/trenere, men
ikke utelukkende være basert på dette, jfr. kriteriene listet ovenfor. Dette skal ikke forstås dithen at
man sender inn søknader på mange (A4-) sider, men godt gjennomtenkte logisk, mest mulig presist
formulerte søknad(er) som sikter mot å favne minst en av de nevnte kriteriene listet overfor.
Det har vært utlyst tiltaksmidler en runde i denne perioden, med frist juni 2016 ble totalt annonsert:
210.000,-. Klubbene ble informert om resultatet av denne tildelingsrunden.
Økonomi
Regnskap og budsjettforslag vil bli ettersendt.
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Handlingsplan

Overlates til det nye styret å utforme.
For styret,
Nesoddden 21.02.17,
Runar Todok

