
Mørketidscupen 2012    
Tromsø bordtennisklubb 

30 år 

1982 - 2012 

Tromsø bordtennisklubb fyller 30 år i 2012. Gjennom tre tiår har Tromsø 
bordtennisklubb vært en ledende klubb i nordnorsk bordtennis, og en aktiv 
deltaker på nasjonalt nivå i lag og med enkeltspillere. Vi ønsker at vårt 
jubileum blir en anledning for spillere fra Norge, Sverige, Finland og 
Russland til å møtes og matches mot hverandre i en sportslig og feststemt 
anledning. 

Vi kan allerede nå meddele at flere spillere fra vår vennskapsklubb i 
Arkhangelsk, Rodina Table Tennis Club, vil delta. Tromsø bordtennisklubb 
takker Barentssekretariatet for muligheten til å hente gode, russiske spillere 
til vår jubileumsturnering. 

Tromsø bordtennisklubb har derfor gleden av å invitere til 
jubileumsturnering 17.-18. november 2012 i Breivikahallen i Tromsø. 

Vel møtt! 

 

 



Klasser og påmeldingsavgift 
Lørdag 17.11 Søndag 18.11 

Totally open, kr. 120,-  Herrer eldre junior, kr. 100,- 
Herrer elite, kr. 150,- Damer junior, kr. 100,- 

Herrer junior, kr. 100,- Gutter 14, kr. 80,- 
Veteran 35, kr. 120,- Jenter 15, kr. 80,- 
Damer elite, kr. 120,- Gutter 13, kr. 60,- 

Gutter 15, kr. 80,- Herrer C, kr. 120,- 
Gutter 12, kr. 60,- Gutter 11, kr. 60,- 
Gutter 10, kr. 60,- Herrer A, kr. 120,- 

 
Tidsskjema 
Nedenfor ser dere et foreløpig tidsskjema. Tidspunktene angir starttidspunkt for klassene. 
Klokkeslettene vil kunne justeres etter at påmeldingen har kommet inn, og vi vet hvor mange 
spillere som skal delta i de ulike klassene.  
 
Lørdag 17.11 
09.00: Veteran 35, Herrer Junior, Gutter 10  
11.00: Gutter 12  
12.30: Totally Open  
13.30: Damer Elite  
14.30: Herrer Elite, Gutter 15 
  
Søndag 18.11 
09.00: Herrer C, Gutter 13  
11.00: Herrer Eldre Junior, Jenter 15  
12.00: Gutter 11, Damer Junior  
13.30: Herrer A, Gutter 14  
 
NB! Man kan ikke delta på to klasser som starter samtidig. 
 
Kampform 
Det spilles best av 5 sett til 11 i alle klasser. 
I klassene for yngre spillere, er det innledende puljespill. I øvrige klasser vil vi bestemme om 
det blir pulje eller cup etter at påmelding er kommet inn, men puljespill prioriteres.  
 
Premiering 
Premiering i følge NIF/NBTF sine bestemmelser.  Det vil bli pengepremier eller gavepremier i 
junior- og seniorklasser, og medaljer/pokaler i klasser for yngre spillere. 
 
Klassebegrensninger: 
Maksimum to klasser pr. dag. Hvis påmeldingen tillater det, kan det åpnes opp for at man kan 
være med på tre klasser pr. dag. 
 
Tidspunkt: 
Hallen åpner kl. 08.00 begge dager. Turneringen starter kl. 09.00 begge dager. 
  
Seeding: 
Klubbseeding og styrkeseeding etter gjeldende regler 
 

 
Påmelding:  
Sendes på vedlagt skjema innen 7. november 2012 til:  
Bjørn Helge Handegård, Thorshaugvegen 44, 9006 Tromsø eller 
pr. e-post: postmaster@tromsobtk.no  

 
Startkontingent: 
Sendes innen 7. november til:  
Tromsø Bordtennisklubb 
Postboks 856, 9259 Tromsø  

mailto:postmaster@tromsobtk.no


Kontonummer: 4750.63.86752 
For utenlandske klubber som skal betale via nettbank, kan vi opplyse at IBAN-nummer er 
NO86 4750 6386 752 og SWIFT-adresse er SNOWNO22 
 
Generell informasjon 
Turneringen er underlagt NBTFs konkurransereglement. 
Spillerlisens må være løst av alle spillere som representerer norsk klubb. Spillere som 
representerer en utenlandsk klubb, trenger ikke norsk lisens. NIFs dopingbestemmelser 
gjelder på turneringen både for norske og utenlandske spillere. Deltakere som bare er med på 
Totally open trenger ikke å løse lisens. 
Klasser med færre enn 4 påmeldte vil kunne bli strøket. Beskjed om eventuelle strøkne 
klasser vil bli informert om til berørte klubber og på Tromsø BTKs nettside 
(www.tromsobtk.no/MC12.php). Det tas forbehold om endringer, da spesielt i forhold til 
klasser. 
 
Trekning: 
Trekning vil foregå ca. 20 minutter før kampstart. Alle deltakere må bekrefte sin deltakelse til 
turneringsledelsen senest 30 minutter før starten av klassen. 
 
Turneringsledelse: 
Erik Eidesen, Bjørn Helge Handegård og Tore Nilsen. 

 
Dømming: 
Spillerne må stort sett dømme selv i puljespillet, og spillere som blir slått ut må regne med å 
dømme i senere runder. Ellers vil arrangørklubben forsøke å stille med egne dommere så 
langt det lar seg gjøre. 

 
Overdommer: 
Berit Madsen (lørdag) og Jonny Ternlind (søndag). 
 
Baller: 
Yasaka *** (hvite).  
 
Bord: 
Stiga Expert (grå og blå), Stiga Expert VM, Joola 2000, Yasaka Progress Roller. 
 
Overnatting: 
Mulighet for begrenset antall overnattinger i TBTKs klubblokaler. Pris 50,- pr. natt pr. 
person. 
 
Se overnattingsmuligheter på http://www.destinasjontromso.no/overnatting.html 
 
Info: 
Spørsmål om turneringen kan stilles til Bjørn Helge Handegård, tlf. 918 89 776 eller 
postmaster@tromsobtk.no 
 
Se ellers www.tromsobtk.no/MC12.php. På denne nettsiden vil all relevant informasjon om 
turneringen legges. 
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