
 
 
Årsberetning for Bordtennis Region Nord 2011 
 
Styresammensetningen i Bordtennis Region Nord (BRN) for 2011 har vært 
følgende: 
 
Styreleder:  Jonny Ternlind, Tromsø BTK 
Nestleder:  Erik Eidesen, Tromsø BTK 
Kasserer:  Bjørn Helge Handegård, Tromsø BTK 
Styremedlem:  Inge Brunsvik, Herøy IL  
Styremedlem:  John Øvregård, Bodø BTK  
1.Varamedlem: Ronny Solvoll, Rana BTK 
2.Varamedlem: Simon Andreassen, Narvik BTK 
 
Revisor:   Tore Nilsen 
Revisor:  Gunnar Ingebrigtsen 
Vararevisor:   Espen Bertelsen 
 
Valgkomite:  Bjørn Helge Handegård (leder) 
   Erlend Sjåvik 
   Ronny Solvoll 
Varamedlem:   Erik Eidesen 
 
 
Organisasjon: 
Styret i BRN har vært i virke siden årsmøtet den 9.april 2011. Det har vært en god del 
aktivitet, selv om det ikke har vært avholdt «fysiske» styremøter på grunn av den regionale 
spredningen av styremedlemmer. Kommunikasjonen foregikk på lik linje som i 2010 per e-
post og over telefon. Styrearbeidet har i stor grad dreid seg om oppgaver i forhold til 
terminlisten gjennom året, utenom enkelte «styrevedtak» som er gjort per e-post. Og vi har 
hatt gode diskusjoner ift hvordan vi på en best mulig måte kan serve hele organisasjonen etter 
hvert som BRN vokser. 
 
Eksterne møter, utvikling og kursvirksomhet m.m.: 

• Bordtennistinget i mai 2011, og lederseminar på Stena Line høsten 2011 er to av de 
eksterne møtene og arrangementene som regionen hadde representasjon på. På tinget 
burde det vært flere fra Nord-Norge til stede enn bare avtroppende styremedlem i 
Norges Bordtennisforbund Rolf Olsen og styreleder i BRN Jonny Ternlind, selv om 
det koster noen kroner. Tinget er en viktig arena hvor beslutninger om fremtiden 
foretas. For mer info om ovennevnte og andre tiltak i regi av BNR eller der BNR har 
deltatt vises det til regionens nettside http://www.bordtennis.no/Default.asp?reg=5  

 
Informasjonsarbeid: 

• Regionens nettside. Bjørn Helge Handegård har stått for oppdatering av hjemmesiden, 
og styret er fornøyd med jobben som styremedlem og kasserer Bjørn har utført. 
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• Ellers har informasjon om turneringer eller aktiviteter i regi av regionen foregått på e-

post. 
 
Samarbeid med forbundet og utviklingskonsulent Jan Berner: 
Forbundet valgte som kjent å opprette en 100 % stilling som utviklingskonsulent fra 1. august 
2009. Jan Berner ble ansatt i denne stillingen. Berner har vært en sterk pådriver både for 
aktivitet og et enda tettere samarbeid mellom forbund og regioner, og ikke minst klubbene 
imellom. Gjennom iherdig innsats og satsing i nord de senere år - i god kombinasjon med Jans 
sterke bidrag, opplever vi nå at BRN er i sterk fremmarsj med «rekordmange» klubber og 
lisenser. Og med Finnmarks inntreden i bordtennisfamilien er bordtennis-Norge nå komplett 
geografisk.  
 
 
Klubbene: 
Styret vil fremheve at det er godt samarbeid mellom de 15 eksisterende klubbene (Birtavarre  
BTK, Bergsfjord UIL-BTG, Bodø BTK, Dønna IL, Freia IL-BTG, Herøy IL, IL Nordlys- 
BTG, Kanebogen BTK, Krokelvdalen IL, Narvik BTK, Rana BTK, Saltdal BTK, Tromsø  
BTK, Vega IL BTG, Værøy IL?) som er i regionen pr. utgangen av 2011. 
 
Medlemstall og lisenstall:  
Medlemstallene er pr. 31.12. 2011 på 421 med Saltdal BTK som største klubb med 94 
medlemmer. De totale medlemstallene som er oppgitt er antall aktive medlemmer registrert i 
Idrettsregistreringen. Antall lisenser for 2011 er på 118, dette er 11 flere enn i fjor.  
 
Sportslig aktivitet 
 
• Divisjonsspill 
3.divisjon avdeling F var i sesongen 2010/2011 delt opp i to. Deltakende klubber i F1 var 
Rana (2 lag), Herøy og Saltdal. F2 bestod av Tromsø, Narvik og Bodø. Rana BTK vant F1 
mens Narvik vant F2. Narvik beseiret Rana 6-4 i opprykkskamp til 2 divisjon. Årets lagspiller 
i F1 ble Bjørn Skog fra Saldal BTK og Bjørn Idar Lillevoll og Simon Andreassen begge fra 
Narvik BTK kapret tittelen som årets lagspiller i F2. 
 
 
Regionen hadde 94 spillerlisenser ved utgangen av desember 2011. Det viser 
en økning på 20 lisenser fra utgangen av 2010.  
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• Turneringer/arrangement 

 
  STED ARRANGEMENT 

Januar Herøy Regioncup 

Februar Bodø Havørna cup 

Mars Narvik Nordkraftloopen 
 
 
April Tromsø Regioncup/NNM 

Juni Kanebogen Kanekutten 

August Kanebogen Hålogaland-slaget 

 
September 

Sørpå og 
Bodø 

Seriespill 2. og 
3.divisjon + regionalcup 

 
Oktober 

Kiruna 
Herøy 

Kebnerundan 
Rankingturnering + 
seriespill 

 
November 

Tromsø 
 
 
Narvik 

Mørketidscupen, 
Bykamp mot 
Arkhangelsk + seriespill 
Rankingturnering 

 
 
Nordnorske mestere 2011: 
 
50 spillere deltok på NNM i Tromsø 19.-20. april. Følgende spillere ble 
nordnorske mestere: 

• Herrer Åpen: Erik Eidesen, Tromsø BTK 
• Herrer double: Erik Eidesen/Stein Erik Trondsen, Tromsø BTK 
• Veteran 35: Erik Eidesen, Tromsø BTK 
• Jenter 13: Ingrid Woll, Tromsø BTK 
• Jenter 15: Maja Haugen Gjelle, Kanebogen BTK 
• Gutter 13 : Tobias Jacobsen, Kanebogen BTK 
• Gutter 15 : Maja Haugen Gjelle, Kanebogen BTK 
• Herrer junior: Magne Schytte, Rana BTK 
• Herrer Eldre Junior: Jinyang Yu, Tromsø BTK 
• Herrer Jr. Double: Thomas Yttermo Andersen/Tobias Jacobsen, Kanebogen BTK 

I tillegg ble det kåret vinnere i disse klassene: 
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• Herrer B: Jinyang Yu, Tromsø BTK 
• Herrer C: Egil Johansen, Tromsø BTK 
• Rekrutt 11: Jonas Ouhassi, Bodø BTK 
• Rekrutt 15: Johan Olsen Gravrok, Tromsø BTK 
• Gutter/jenter 9: Mikael Ingebrigtsen, Rana BTK 
• Gutter 11 : Andreas Dagsloth, Bodø BTK 

 
 
Økonomi: 
Økonomien til BNR er grei uten at den pr. i dag gir rom for de store økonomiske satsingene 
eller muligheter for investeringer. Det ble naturlig at 2011 ble et spareår, noe regnskapet for 
2011 bærer preg av. Inntektene viser kr 30,- i renter og utgiftene ble på kr 945,-. Dette viser et 
negativt driftsresultat på kr 915. Ved utgangen av 2011 har BRN kr 29290,36 stående på 
konto. Fra 2012 har regionen igjen fått lovnad og er berettiget til aktivitets- og 
administrasjonstilskudd fra Troms Idrettskrets og Nordland Idrettskrets. Disse 
tilskuddene har tidligere medført at vi har kunnet opprettholdt et relativt høyt aktivitetsnivå 
med fokus på deltakelse på møter/kurs/seminar m.m., noe som er tatt høyde for i budsjettet for 
2012.  
 
 
Fremtiden: 
Vi ser for oss at aktiviteten i regionen, i form av flere og større turneringer, seriespill, 
samlinger m.m., vil fortsette å øke ytterligere i 2012. Med økt medlemsmasse på alle aktive 
steder – også med nystartede Finnmark som bordtennisfylke, ligger alt bedre til rette for at 
Nord-Norge blir å regne med i nasjonal sammenheng. Medlemsvekst og ikke minst økning i 
lisenstallene gir god grunn til optimisme.  
 
Utdanning og utveksling av kompetanse: 
Den generelle trenerkompetansen må fortsatt prioriteres, slik at vi får videreutviklet våre 
utøvere uansett på hvilket nivå de befinner seg.  
 
Utveksling og samarbeid over grensene er meget viktig. Det å lære av våre granner (Sverige, 
Russland m.fl.) er av avgjørende betydning for at vi skal ta de store utviklingsstegene. 
Bykamp/vennskaps/Barentskampen som ble spilt mellom Arkhangelsk og Tromsø BTK i 
Tromsø 18. november, er et meget godt initiativ og en av veiene å gå. Kina vil bli besøkt 
av 6 spillere og like mange ledere/foreldre ifra Bodø BTK i mars/april 2012.  
 
Sportslig aktivitet:  
Gjennomføring av neste sesongs seriespill i 3.divisjon avd. F bør ha egne helger og ikke 
kombineres med andre krevende og store arrangement, selv om det er økonomisk besparende. 
Erfaringer fra denne sesongen viser at det går ut over det sportslige, og at det faktisk er 
utfordrende å komme i mål med gjennomføringen av samtlige seriekamper.  
 
 

http://www.bordtennis.no/


 
Økonomi og rammevilkår: 
Økonomien kan fortsatt bli sterkere både i våre klubber og i BRN. Styret vil prioritere den    
økonomisk delen i stadig større grad fremover, slik at rammevilkårene bedres. Gode verktøy i  
form av økonomiske oppslagsverk om hvor man kan søke midler er litt av det BRN kan bidra 
med til våre klubber. Vi skal også bli flinkere å søke økonomisk støtte gjennom NBTFs  
budsjett.   
 
Samarbeid og organisering: 
Det gode samarbeidet i regionen må fortsette. BRN v/regionstyret har en viktig rolle i dette 
arbeidet. For å kunne gjøre en enda bedre jobb for våre klubber og medlemmer vil 
regionstyret se på hvordan vi kan organisere og strukturere vårt arbeid i tiden som kommer. 
Sektoransvar på hvert enkelt styremedlem kan være veien å gå i kommende periode.  
 
 
 
 

 
 

Tromsø, den 15. mars 2012 
 

Styret i Bordtennis - Region Nord 
 
 
 
 
Jonny Ternlind (sign)  Bjørn Helge Handegård (sign)  Erik Eidesen (sign)      
Styreleder   Styremedlem/kasserer   Nestleder 
 
 
 
 
Inge Brunsvik (sign)  John Øvregård (sign) 
Styremedlem  Styremedlem 
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