
 

 
NM BORDTENNIS – VETERANER 
SARPSBORG 2016 
29.APRIL – 1.MAI 

Velkommen til Veteran-NM 
Sarpsborg Bordtennisklubb og Larkollen IL ønsker alle velkommen til Veteran-NM 2016. 
Sarpsborg fyller 1000 år i 2016, noe som vil sette sitt preg på arrangementet. Samtidig er det 
70 år siden Norges Bordtennisforbund ble stiftet og det første offisielle norgesmesterskapet 
ble arrangert. Begge deler fant sted nettopp her i Sarpsborg! 

Vi håper at det er mange som har lyst til å feire dette sammen med oss! 

Tid og sted 
Hall:  Grålumhallen, Grålumveien 203 
Bankett: Quality Hotel Sarpsborg (700 meter fra hallen) 
 
Fredag: Spillestart 1200, ferdig senest 2000 
Lørdag: Spillestart 0900, ferdig senest 2100 
Søndag: Spillestart 0900, premieutdeling kl 1630 
 
Hallen åpner 90 minutter før spillestart hver dag. 
 
Stevnet starter fredag med lagklassene og eventuelt mixdouble. 
Doubleklassene vil spilles ferdig lørdag. 
Singleklassene vil spilles ferdig lørdag-søndag. 



Seremonier og festligheter 
Fredag kveld inviterer vi til en uformell pubkveld på Quality Hotel Sarpsborg. Vi har et eget lokale 
med småbord og gode muligheter for en prat med nye og gamle venner. Ingen påmelding eller 
inngangsbillett. 

Lørdag kveld inviterer vi til bankett på Quality Hotel Sarpsborg. Pris kr 390,-.  Middag, premieutdeling 
og dans. Påmelding via påmeldingskjema! 

I hallen vil det være en kort åpningsseremoni lørdag og premieutdeling ved stevneslutt søndag.  

Tekniske forhold 
• Turneringen er underlagt NBTF’s konkurransereglement og Norges idrettsforbund og 

olympiske komités dopingreglement 
• Alle spillere må ha løst lisens 
• Samtlige kamper spilles best av fem sett, spilleform fremgår i tabell nedenfor 
• Dommere etter regelverket 
• Stevnet spilles med Stiga Optimum 40+ baller (hvite) og blå Stiga-bord 
• En spiller kan kun delta i èn singleklasse (den klassen spilleren tilhører) og to doubleklasser 

inkludert mixdouble, samt èn lagklasse 
• NBTF’s Onlineranking for april gjelder for hele stevnet 
• Seeding etter vanlige regler. TT Coordinator benyttes 
• Alle klubber melder seg for sekretariatet èn time før klassestart. Det gjøres klart for trekning 

40 minutter før klassestart. 
• Stevnet har plass til 200 deltakere. Arrangøren kan nekte de lavest rangerte å delta i en eller 

flere klasser, dersom dette er nødvendig av arrangementstekniske hensyn.  
• Klasser hvor det er færre enn fire deltakere, færre enn to i klasser for funksjonshemmede, 

blir strøket som mesterskapsklasse. 
• I klassene for funksjonshemmede kan stående og sittende klasser slås sammen, både i single 

og/eller double. 
• TD og Overdommer er Karl Børre Reite, 91 62 56 76 
• Turneringsleder er Eric Aldridge,99 40 55 15 
• Påmeldingsfrist og betalingsfrist er 1.april til post@sbtk.no  
• Betaling til konto 8215.43.21655 

For å kunne delta i stevnet må man være født senest i 1981 (35), 1976 (40), 1966 (50), 1956 (60), 
1946 (70) eller 1936 (80). 

Lagklassene Herrer (unntatt H70): Hvert lag kan stille med maksimum 5 spillere, hvorav 3 skal være 
oppgitt i påmeldingen. Det spilles Ny Swaythling-cup, A-Y, B-X, C-Z, A-X, og B-Y. 

Lagklassene Damer (samt H70): Hvert lag kan stille med maksimum 4 spillere, hvorav 3 skal være de 
som er oppgitt i påmeldingen. Det spilles Corbillion-cup, A-X, B-Y, double, A-Y, B-X. 

Det er åpen kafé så lenge hallen er åpen. Varm og kald mat – og gode muligheter til å slå av en prat!  

Det finnes dagligvarebutikk, bensinstasjon og en hamburger/pizzarestaurant i nærområdet. 
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Nærmeste hotell er Quality Hotel Sarpsborg, hvor også pubkvelden og banketten foregår. Se 
nettsiden vår for gode tilbud på overnatting.  

Dersom dere lurer på noe så send oss gjerne en e-post på post@sbtk.no . 

Følg med på www.sbtk.no  
 

Klassene som spilles: Det tilkommer kr 10,- ekstra på alle priser (Stevnetieren) 
Herrer veteran single 35 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran single 40 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran single 50 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran single 60 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran single 70 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran single 80 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran single 35 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran single 40 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran single 50 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran single 60 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran single 70 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran double 35 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran double 50 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran double 60 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Herrer veteran double 70 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran double 35 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran double 50 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran double 60 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Damer veteran double 70 Cup 180 Lørdag/Søndag  
Mix veteran double 35 Cup 180 Fredag/lørdag  
Mix veteran double 50 Cup 180 Fredag/lørdag  
Mix veteran double 60 Cup 180 Fredag/lørdag  
Mix veteran double 70 Cup 180 Fredag/lørdag  
Herrer veteran lag 35 Ny Swaythling 400 Fredag  
Herrer veteran lag 50 Ny Swaythling  400 Fredag  
Herrer veteran lag 60 Ny Swaythling 400 Fredag  
Herrer veteran lag 70 Corbillion cup 300 Fredag  
Damer veteran lag 35 Corbillion cup 300 Fredag  
Damer veteran lag 50 Corbillion cup 300 Fredag  
Damer veteran lag 60 Corbillion cup 300 Fredag  
Damer veteran lag 70 Corbillion cup 300 Fredag  
Funksjonshemmede herrer veteran 35 
sittende single 

Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede damer veteran 
35 sittende single 

Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede herrer veteran 35 
stående single 

Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede damer veteran 
35 stående single 

Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede herrer veteran 35 Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  
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åpen single 
Funksjonshemmede damer veteran 
35 åpen single 

Pulje og cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede herrer veteran 
stående double (uten 
aldersbegrensning fra 35) 

Cup 180 Lørdag/Søndag  

Funksjonshemmede damer veteran 
stående double (uten 
aldersbegrensning fra 35)  

Cup 180 Lørdag/Søndag  
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