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Styret i Region Nord har vært i virksomhet siden forrige årsmøte, den 24. april 2010. 
I perioden har det vært avholdt ett styremøte i Narvik samme helg som Regional cup 1 ble avviklet. 
Som nevnt i tidligere årsmeldinger begrenser økonomi og avstand mellom styremedlemmene 
muligheten for å møtes oftere. Kommunikasjon foregår da for det meste per e-post og telefon, noe 
som fungerer greit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 



                                          
                                     Klubbene i Region Nord pr. april-2011 
 
 
Tromsø BTK: 
 
Har 36 betalende medlemmer, derav 18 med lisens. Klubben spilte i 2.divisjon denne sesongen, 
men rykker ned til 3.divisjon. 
                                     
Birtavarre BTK: 
 
Har xx betalende medlemmer, derav 3 lisenser. 
 
 
Narvik BTK: 
 
Har 26 betalende medlemmer, derav 14 med lisens. Trening 3 ganger per uke på Fagernes skole.  
Vant 3.divisjon og vil prøve seg i 2.divisjon neste sesong 
 
Kanebogen BTK: 
 
Har 23 betalende medlemmer, derav 11 med lisens. Omentrent samme antall medlemmer som i fjor, 
men har fått noen flere voksne. Trening 4 ganger per uke. Maja Haugen Gjelle har også i år vært på 
kadettsamling i regi av Norges Bordtennisforbund. 
 
Bodø BTK: 
 
Har 51 betalende medlemmer, derav 24 med lisens. Har hatt veldig fin utvikling spesielt i G.11 
årsklassen, noe 2.plass i lag-NM viser. 
 
Saltdal BTK: 
 
Har 86 betalende medlemmer, derav 35 med lisens. Saltdal BTK har hatt en formidabel utvikling og 
er klubben med flest medlemmer i Nord-Norge. De har 72 spillere under 18 år. 
 
Rana BTK: 
 
Har i underkant av 30 spillere, derav 18 med lisenser. 3 treninger pr. uke og har hatt spillere med på 
alle stevnene i Nord-Norge denne sesongen og stilte med 2 lag i 3.divisjon. 
 
 
Herøy BTK : 
 
Har ei rekruteringsgruppe med ca 15 spillere i alder 7-10 år, og ei gruppe med andre spillere på 13. 
Antall registrerte lisenser er 14. 
Herøy har i store trekk gjennomført «bordtennisskole» etter Jan Berners modell. Erfaringene så 
langt er positive og det vil forhåpentligvis gi gode resultater på sikt. 
 
 
 
Totalt var det registrert 107 lisenser ved utgangen av 2010 i Region Nord . Dette ga ei økning 
på   13 fra året før,  altså nesten 14 prosent. 



 
 
 
                                                Sportslig aktivitet 
 
 
Årets sesong har vært preget av relativt mange turneringer i Nord-Norge. I tillegg til tre Regional-
cuper har flere av klubbene arrangert approberte stevner. Styret ser på dette som positivt og 
oppfordrer klubbene til å fortsette med å arrangere gode turneringer. Klubbene har stort sett bra med 
utstyr for å ta på seg større arrangement, og det er god kultur for å hjelpe til/låne utstyr hos 
hverandre ved behov. 
 
Det er ønskelig med større deltakelse fra spillere utenfor vår region, og i så måte var det gledelig at 
B-72 stilte med spillere på «Havørnacupen» i Bodø, og at Kebnekaise BTK tok turen fra Kiruna til 
Narvik for å delta på «Nordkraftloopen» 
I Tromsø burde «Mørketidscupen» absolutt ha potensial for å lokke til seg spillere utenfra vår 
region 
 
 
 
                                          
                                                         Divisjonsspill 
 
 
                                                       
På forrige årsmøte var det klare signaler fra klubbene om å dele 3.divisjon her nord i to avdelinger 
for å få ned kostnadene. Leder brukte en del tid på å få til dette, og da Norges Bordtennisforbund 
stilte seg positivt til forslaget ble divisjonen avviklet som planlagt. 
 Rana, Herøy og Saltdal møttes til seriekamper på Mo, mens Narvik, Bodø og Tromsø møttes i 
Narvik 
Vinnerne av puljene, Mo og Narvik, spilte så en «finale» under Havørna-cupen i Bodø om retten til 
opprykk til 2.divisjon. Denne kampen vant Narvik og kan dermed spille 2.divisjon neste sesong. 
Vi kom også fram til et system med reisefordeling, noe som er positivt. 
 
I ettertid er det kommet fram ulike synspunkter på årets 3.divisjon. Noen synes det har vært bra, 
andre mener det ikke. Dette styret har ikke tatt stilling til hvordan neste sesong bør avvikles, men 
oppfordrer årsmøtet til diskusjon. Så får det nye styret i samarbeid med klubbene og forbundet bli 
enige om en fornuftig løsning. 
 
 
 
 
                                                   Klubbutvikling 
 
Det har i perioden dessverre ikke vært avholdt region-samlinger. Det er vårt håp at Region Nord 
neste sesong får til dette, og at samlingene fastsettes så tidlig så mulig slik at de kommer inn  i 
terminlisten. 
 
Det ble dog avholdt et trener-kurs i Bodø 11.-12.-september. Jan Berner fra forbundet sto for 
opplegget som spesielt tok for seg rekrutering og trening av yngre spillere. Han gikk igjennom sitt 
nye trenings-opplegg 0-11 som er gitt ut i bokform. Han snakket mye og varmt om 
«bordtennisskolen», en måte å rekruttere spillere fra 1-4 klasse på. Herøy BTK har i år kjørt 



bordtennisskole og gjort gode erfaringer. 
 
For de som deltok var det et interessant kurs som gav mange gode innspill som det er verdt å ta med 
seg. 
Det ble også kjørt noen treningspass i løpet av helgen ledet av Jan Berner. 
 
Det ble avholdt forbundsdommerkurs i Narvik 24.-25. november. Det var 6 deltakere fra Narvik 
BTK. Alle gjennomførte kurset og bestod eksamen. Kursholder var Rolf Olsen fra Bodø BTK som 
gjennomførte opplegget på en ryddig og grei måte. 
 
 
Norges Bordtennisforbund har i perioden arrangert samling for unge ledere som ønsker å lære mer 
og utvikle seg. Fra Region Nord har det vært deltakere fra Bodø og Saltdal BTK. Vi ser på dette 
som svært positivt og tror dette kan være med på å styrke klubbene og regionen på sikt. 
 
 
 
                                              Andre møter/samlinger 
 
Regionsleder deltok på det årlige Stena-Line seminaret i regi av Norges Bordtennisforbund den 25. 
og 26. september. Andre deltakere fra nord var Rolf-Inge Olsen og Sigbjørn Skjerpen. 
Seminaret var interessant med gode foredragsholdere og sosialt samvær. En fin måte å bli kjent med 
ledere og andre innenfor bordtennismiljøet på. 
 
Regionsutvikler Jan Berner fra forbundet har reist rundt i Finnmark. Her har han vært i kontakt med 
forskjellige miljøer som kan tenkes å starte opp med bordtennis. Det er vårt håp at dette kan føre til 
nye klubber slik at også vårt nordligste fylke kan bli representert i norsk bordtennis. 
 
 
 
                  
 
                                                   Økonomi/budsjett 
 
Styret viser til revisorgodkjent regnskap og vedlagte budsjett. Det er begrenset med midler, og dette 
styret har vært sparsommelig inneværende sesong. Region-Nord har en egenkapital pr. 1.april-2011 
på kr. 30.205. Av disse er fremdeles 5000 kr. øremerket jentesamling. 
 
Det ble gjort et forsøk fra styret ved Inge Brunsvik på å få til en sponsoravtale med et kraftselskap. 
Vi lyktes dessverre ikke denne gang, men håper det nye styret aktivt vil arbeide for å øke inntektene. 
 
 
 
Gratangen, 1. april 2011 
 
                                                                                                            Bjørn Lillevoll 
 
                                                                                                         leder Region Nord. 
 
 
 
 


