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Her er 75% av Tromsø BTKs serielag

Det meste av det som er verdt å vite om TBTK finner du på

www.tromsobtk.no
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Hovedkontor / Produksjon Her
er produksjonsavdelingene til:
• Profilering
• Interiør
• Bilskilt
• Mekanisk
Gimleveien 46 Telefon: 77 60 72 00

Utstilling / Salg Her finner du:
•
•
•
•

Arbeid med Bistand
Kompetanse og opplæringssenter
Regnskapsavdelingen
Kunstgalleri / Rammeverksted

Skippergata 23 Telefon: 77 60 72 00

Miljøavdelingen Her finner du:
•
•
•

Gjenbrukshall
Bruktbutikk
Salg og produksjon av fyringsved

Tromsdalen Avfallsanlegg Telefon: 77 60 72 00

Tromsø Trafikkskolesenter A/S
Jon Arne Ringjord Trafikkskole
Tlf. 776 55590, Mob. 90921189
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Velkommen til eliteseriekamper i Tromsø
På vegne av Tromsø BTK er det en stor glede å ønske spillere, ledere, presse
og publikum hjertelig velkommen til eliteseriekamper her i Tromsø.
Jeg benytter samtidig anledningen til å ønske alle et riktig godt nyttår!
En spesiell velkomsthilsen går til våre motstandere: Kobra (Kongsvinger),
Jevnaker, Kurland (Lørenskog) og Modum.
Det er nærmere 7 år siden at Tromsø BTK sist var å finne i den gjeveste
divisjonen. Årets utgave av eliteserien holder høyt nivå, og de fleste lagene
har forsterket troppen med kvalitetsspillere fra utlandet.
Denne sesongen har vi fått ekstra drahjelp av vår nederlandske venn og
tromsøpatriot, Jonah Kahn. Jonah var en del av det nederlandske seniorlandslaget så sent som i 1999, og har en rekke flotte resultater å vise til.
Jeg vil gi en stor honnør til våre samarbeidspartnere, som gjør det mulig for
oss å utføre vår omfattende virksomhet, både denne helgen og ikke minst i
hverdagen. Tusen takk til Butterfly, Sportsline, Tromsprodukt, Coca-Cola,
Asvo Frukt, Ringjord Trafikkskole, Car-Service og Tromsø Bakeri .
Det er også på sin plass å takke alle interne bidragsytere for arbeidet med å
tilrettelegge for seriehelgen på hjemmebane.
Til slutt vil jeg ønske lagene lykke til med spennende kamper, og et trivelig
opphold i Nordens Paris.
Med sportslig hilsen
Jonny Ternlind
Leder Tromsø BTK

Tromsø BTK spiller med Butterfly, og kjøper bordtennisutstyr fra
Sportsline
www.sportsline.no (tlf. 91 39 43 36)
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Car-Service
rustbeskyttelse
Mob. 93042390
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Tromsø BTK i eliteserien
1987/1988: nr. 2 (også i sluttspill)
1989/1990: nr. 7 (nedrykk)
1991/1992: nr. 6
1992/1993: nr. 5

1.
sett

2.
sett

3.
4.
5. Stilling i
sett sett sett kampen

1.
sett

2.
sett

3.
4.
5. Stilling i
sett sett sett kampen

1993/1994: nr. 8 (nedrykk, men
beholdt plassen fordi Stord og Heros trakk lagene)
1994/1995: nr. 6
1995/1996: nr. 5
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1996/1997: nr. 7 (nedrykk).
Nytt opprykk foran denne sesongen
etter at Tromsø BTK vant 1. divisjon i fjor.
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Kampene - tabellen - lagene
Hjemmekamper 10.-11. januar

Tromsø BTKs motstandere denne helga

Kamper lørdag:
Tromsø BTK - Modum BTK:
Tromsø BTK - Kurland BTK:

kl. 12.00
kl. 17.00

Kamper søndag:
Tromsø BTK - Jevnaker BTK:
Tromsø BTK - Kobra BTK:

kl. 13.00
kl. 16.00

Tidligere kamper i høst:
Dato

Lag

Resultat

11.10.03
11.10.03
12.10.03
12.10.03
29.11.03
29.11.03
30.11.03

Jevnaker - Tromsø
Modum - Tromsø
Kurland - Tromsø
Kobra - Tromsø
Tromsø - Fokus/Oslo
Tromsø -B-72/Lørenskog
Laksevåg - Tromsø

7-3
8-2
10-0
8-2
1-9
1-9
10-0

Neste serierunde (på Lørenskog):
14.02.04
14.02.04
15.02.04

Fokus - Tromsø
B-72 - Tromsø
Tromsø - Laksevåg

Nedenfor har vi listet opp de spillere våre motstandere
har til disposisjon for seriespill denne sesongen. Noen
av spillerne på lista blir nok hjemme - strengt tatt
klarer hvert av lagene seg med fire spillere til kampene
her i Tromsø. Lagoppstillingen får vi rett før kampene
starter på lørdag. De kinesiske spillerne kommer nok,
men hvem sender Modum, Kurland og Kobra/Kongsvinger i tillegg?
Modum BTK
Chen Yujie (kommer fra Taiwan)
Joachim Sørensen (landslagsspiller)
Roar Blikken (har spilt på TBTK og landslaget)
Rune W. Johansen
Dag Frode Lobben
Lasse Holm
Magnus Gundersen
Kurland BTK (Lørenskog)
Li Shen (kineser)
Nils Madsen Haugland (tromsøgutt, juniorlandslaget)
Eric Berner (juniorlandslaget)
Rune Engebretsen
John Murphy (fra Irland)

Nils, Eric og Rune går sammen med Ingvild Karlsen
på Toppidrettsgymnaset i Bærum.
Jevnaker BTK

Tabell pr. 9. januar 2004
Plassering
1
2
3
4
5
6
7
8

Lag
B-72
Fokus BTK
Laksevåg BTK
Modum BTK
Jevnaker BTK
Kurland BTK
Kobra BTK
Tromsø BTK

Ant.
spilt
11
11
7
9
9
9
9
7

V-U-T
11-0-0
8-0-3
5-0-2
5-0-4
4-0-5
2-0-7
1-0-8
0-0-7

Kampdiff.
84-26
70-40
46-24
51-39
38-52
31-59
31-59
9-61

Poeng
22
16
10
10
8
4
2
0

Andreas Johansson (svensk)
Glenn Larsen (topp 10 i Norge)
Johan Lindgren (svensk)
Roland Schmid (fra Sveits)
Lars Jarlebrand
Per Jarlebrand
Patrick Stark
Thomas Møller
Kobra BTK (fra Kongsvinger)
Wang Bing (kineser)
Jeff Lamy (franskmann)
Michael Jansson (svensk)
Anders Engh
Christian Hauger
Thomas Hagen
Atle Aasum

Nybegynnertrening på Teoribygget hver mandag kl. 1800
Trening for aktive - mandag, tirsdag og torsdag kl. 1900
Ekstratrening for yngre aktive - torsdager kl. 1800
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Presentasjon av Tromsø BTKs spillere
Navn: Jonah Kahn
Alder: 31 år
Antall år i toppserien: 5. sesong
Bor i Amsterdam
Nederlandsk mester i mix-double
Var i VM-troppen til Nederland i 1999
Journalist, og student
Spesialiteter: Server og forehandloop
Foretrekker taco-pizza fra Yonas
Jonah har representert det nederlandske landslaget, og spilt profesjonelt i
Belgia. Men det var i Tromsø, under kyndig veiledning av tidligere trener Huang
Baolin at han tok steget fra å være en god nasjonal spiller til å bli en internasjonal
spiller. Tromsø BTK er klubben i hans hjerte, og han mottar ikke penger for å
representere oss.

8

Eliteserien i bordtennis 2003/2004

Tredje seriehelg

Navn: Espen Bertelsen
Alder: 21 år
Antall år i toppserien: Debutant
Espen er en fotrapp offensivspiller. Derfor er han også en
god double-spiller. Espen har to
NM-medaljer i double, en av
gangene spilte han sammen
med Nils Madsen Haugland (nå
Kurland BTK), som vil være en
av motstanderne våre i Tromsdalshallen i januar. Jobber ved
Havbruksstasjonen i Tromsø
(universitetet).
Navn: Arne Davidsen
Alder: 22 år
Antall år i toppserien: Debutant
Offensivspiller med svært fin
teknikk. Arne var som junior en
av de beste spillerne i landet i sin
klasse, og har NM-medalje i junior-double sammen med Espen. På grunn av skade har han
ikke fått vist seg fram skikkelig
denne sesongen, men viste god
form under Kebnerundan i Kiruna i oktober. Ellers en hardtslående snekker hos «NordTræ» AS.
Navn: Bjørn Helge Handegård
Alder: 36 år
Antall år i toppserien: 9. sesong
Den eneste spilleren som har
spilt alle sesongene for Tromsø
BTK i toppserien, og han har ca.
100 eliteserie-kamper bak seg.
Bjørn Helge er en god lagspiller,
som alltid hever seg flere hakk
når han representerer serielaget.
Hovedfag i statistikk - jobber
ved Universitetet i Tromsø.
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Navn: Julian Houmb
Alder: 21 år
Antall år i toppserien: 3. sesong
Tidligere elev ved Norges Toppidrettsgymnas. Kom til Tromsø
foran forrige sesong, etter å ha
spilt for en av Norges aller beste
klubber, Modum BTK. Hjemmekampene i eliteserien vil derfor
bli en spesiell opplevelse for
Julian, i og med at han møter sine
tidligere klubbkamerater. Julian
har spilt landskamp mot Libanon,
en kamp som ble direktesendt på
libanesisk fjernsyn! Studerer juss
ved Universitetet i Tromsø.
Navn: Ingvild Karlsen
Alder: 18 år
Antall år i toppserien: Debutant
Spiller på seniorlandslaget
Trener til daglig på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum. Fikk sin
World-Cup debut i november
2003 under Swedish Open, der
hun oppnådde svært gode resultater mot flere gode, internasjonale spillere. Har vunnet flere
norske mesterskap i aldersbestemte klasser på jentesiden.
Navn: Jonny Ternlind
Alder: 39 år
Antall år i toppserien: 7. sesong
En av våre mest rutinerte spillere.
Selv om han er født i bordtennismetropolen Gøteborg, begynte
han ikke å spille bordtennis før
familien flyttet til Tromsø. Jonny
holder fortsatt koken som spiller,
til tross for at han er svært aktiv i
organisasjonslivet. Han er leder i
Tromsø BTK, visepresident i
Norges Bordtennisforbund og
styremedlem i Tromsø Idrettsråd.
Ellers: Selvstendig næringsdrivende.
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Navn: Kevin Johansen
Alder: 30 år
Antall år i toppserien: Debutant
God blokkeringsspiller. En skikkelig fighter. Kevin er tilbake i klubben, etter lengre utenlandsopphold,
der han satset mest på landeveissykling. Kevin er spillende trener
for eliteserielaget. Hovedfag i
statsvitenskap ved UiTø. Tilsatt i
ny jobb i Finnmark i januar 2004.

Intervju med trener Kevin Johansen
Denne sesongen har du tatt over som trener
for serielaget til Tromsø Bordtennisklubb.
Hvilke endringer har du gjort?
Flere ting ble forandret. Vi skulle spille i eliteserien for første gang på fem år. Nivået i
eliteserien er høyere enn noen gang tidligere.
Vi var nødt til å forbedre disiplinen og treningsinnsatsen. Det ble stilt større krav til
spillerne enn på lenge.
Hvordan var reaksjonene fra spillerne på
dette?
Det var nok blandete følelser. Men alle var
motiverte og skjønte at endringer måtte til om
vi skulle ha noen som helst sjanse til å henge
med. Spillerne i eliteserien er vesentlig bedre
enn motstanderne i 1.-divisjon forrige sesong.
Mottoet for sesongen var at vi skulle trene
dobbelt så mye, og ha det dobbelt så moro.
Og gjennom media får vi inntrykk av at
dere spiller langt flere konkurranser enn
tidligere?
Ja. Et av kravene jeg stilte for å ta på meg
trenerjobben var at det skulle stilles nok
ressurser til disposisjon, slik at vi kunne spille
minst like mange konkurranser som de andre
eliteserielagene. Ellers ville det være liten vits
i å forsøke seg i toppserien. Nå spiller vi alle
Norges-cupene, og vi deltar på flere store
stevner i Sverige. Vi har aldri konkurrert så
mye som i år, og dette har gjort oss bedre.
Men det må jo koste fryktelig mye penger å
sende laget sørover nesten annenhver helg?
En av ulempene med å drive idrett i NordNorge er nettopp reiseutgiftene. Imidlertid er

spørsmålet snarere om vi hadde hatt råd til å la
være? Vi velger denne gang å bruke pengene på
våre lokale spillere, ikke på «leiesoldater» slik
mange av våre motstandere gjør. Vi vil ikke
kjøpe oss til suksess, men heller satse langsiktig
på å bygge opp våre lokale spillere. Det er også
viktig å presisere at elitespillerne i klubben må
stille gratis opp til sparring og veiledning for
våre yngre spillere, slik at pengebruken gir ringvirkninger nedover i systemet.
Til tross for den økte treningsmengden og
flere konkurranser, står dere bokført med
kun tap til nå. Hva skal til for å snu trenden?
Vi var forberedt på at dette kom til å bli tøft. De
fleste lagene har svært gode kinesiske og
svenske forsterkninger. Likevel har vi spilt svært
jevnt mot spillere som er ranket mye høyere enn
oss. Det vi på kort sikt kan forbedre er det
mentale. Vi vil trene mye på det i tida som
kommer. Vi må tro på at vi kan vinne. Samtidig
må vi spille mye mer avspent. Går man til bordet
med ei krampaktig holdning blir resultatet
garantert mislykket.
Til slutt: Bladet «Norsk Bordtennis» har
bokstavelig talt tippet dere ”nord og ned”.
Hva er ei realistisk plassering for Tromsø
Bordtennisklubb denne sesongen?
Vi er klar over at de fleste antar at vi rykker ned.
Hvis det skulle skje, vil det ikke medføre noen
katastrofe for klubben. Ingen spillere har signalisert at de tenker å gi seg ved et eventuelt
nedrykk. Rekrutteringen begynner også å ta seg
opp i klubben og vi har en ordnet økonomi.
Framtida ser lys ut i alle tilfeller. Når det er sagt
skal vi gjøre ALT vi kan for å beholde plassen.
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Kort
rapport
Tromsø BTKs historiebok
Eliteserien
i bordtennis fra
2003/2004
Tredje seriehelg

Foran fra venstre: Stein Erik Trondsen, Jonny Ternlind, Guttorm Christensen.
Bak fra venstre: Bjørn Helge Handegård, Misa Valcic, Roar Blikken, Per-Arne Sveum.

Den spede starten på Alfheim
Den første bordtennisaktivitet i Tromsø som vi
kjenner til, foregikk på Alfheim på 1960-tallet.
Denne aktiviteten ble videreført av Tromsøkameratenes Idrettslag (TKI) på 70-tallet. I 1974 hadde
TKI besøk av verdensstjernene Stellan Bengtsson og
Kjell Johansson fra Sverige, og dette bidro nok til at
TKI hadde mange bra spillere på slutten av dette
tiåret.
Kroken overtar
I 1975 startet Krokelvdalen Idrettslag opp med et
bordtennistilbud for ungdommene i den nye bydelen
Kroken i Tromsø. Odd Handegård ble etter hvert
drivkraften bak bordtennisgruppa i Kroken, både
som organisator og trener, og til tross for null erfaring
med sporten, gikk aktiviteten raskt fra å være
hobbypreget til å være idrett. Bordtennisbøker ble
lest, og impulser ble hentet utenfra.
Birger, Yngve, Bodil - og Ingvild
Birger Kjeldsen var Krokelvdalen IL mest ambisiøse
og seriøse utøver på slutten av 70- og begynnelsen av
80-tallet. Han dro mange med seg i å satse på
bordtennis, selv om ingen drev like ekstrem trening
som Birger på denne tiden (ingen har gjort det senere
heller!).
15. november 1982 ble Tromsø Bordtennisklubb
stiftet. Flere så behovet for å ha en hovedklubb i

Tromsø hvor de beste spillerne i byen kunne samles, og
representere en slagkraftig klubb i seriespill og norgesmesterskap. Satsingen medførte senere at klubben
tok flere norske mesterskap ved bl.a. Yngve Madsen,
Bodil Bjørnå og Ingvild Karlsen.

Større ambisjoner midt på 1980-tallet
Allerede på midten av 80-tallet var ambisjonene om å
spille i landets øverste divisjon til stede, og sesongen
1986-87 rykket Tromsø BTK opp i toppserien for første
gang. Klubben hadde hentet inn trener fra Sør-Norge
(Per-Arne Sveum), og hadde drahjelp fra Sverige
(Thomas Nordén), og vant 2.-divisjon (nåværende
1.-divisjon) med minst mulig margin foran Sarpsborg.
I TBTKs første sesong stilte klubben med svenske
Misa Valcic, norgesmester Roar Blikken, Per-Arne Sveum som faste aktører, og Guttorm Christensen, Bjørn
Helge Handegård, Stein-Erik Trondsen og Jonny
Ternlind som spilte litt hver. Laget endte som nr. 2 både
i grunnserien og i sluttspillet.
Senere har TBTK vært i eliteserien flere ganger,
men har ikke satset like mye på å hente spillere utenfra
som i 1987-88-sesongen, selv om vi har hatt god hjelp
fra mangedobbelt norgesmester Tom Johansen, Per
Åkerstrøm, Matthew Syed fra England (landslagsspiller
og OL-deltaker) og ikke minst nederlenderen Jonah
Kahn ved flere anledninger. Denne sesongen spiller
Tromsø BTK sin 9. sesong i eliteserien, og nå med rent
tromsølag (når vi nå etter hvert regner Jonah som
tromsøværing!).

