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2019/20-sesongen inneholdt opplevelser for store og små. Her er minnene fra medlemmene som har valgt å dele sine med deg: 

 

THOMAS MØLLER Mitt aller beste minne er 
den fantastiske oppslutningen om klubbens 
varetellingsdugnad hos Coop EXTRA 29. 
desember. Og alle som jobber jevnlig for å 
holde liv i Jevnaker BTK! LENE JENSEN Flott 
innsats og samhold med de fineste tuppene i 
Hadelandsdamene, å bli kretsmester i 
double med Linda, samt mange gode, 
intensive og morsomme treningskvelder! 
RAYMOND BOGER Det må være at jeg vant 
klasse Herrer E to ganger (Sparebank 1-
cupen og kretsmesterskapet), samt min 3. 
divisjonsdebut for Jevnaker BTK. Ellers 
smakte seieren mot Yngve Midtfjell i 
Sommercupen 2019 veldig godt;-) Målet for 
20/21-sesongen er å passere Kevin på 
norgesrankingen! LEIF-HARALD 
SVENDSBRÅTEN Det er nok seriespillet med 
5. divisjonslaget vårt. Mange morsomme 
øyeblikk. JOHNSON NKETIAH ADUM Det 
beste minnet jeg har var å få lede 
ungdomsgruppetreningen. JONAS JENSEN 
Det var da jeg var i regionscupen på 
Larkollen spilte Herrer Elite og slo Thomas 
Gundersen (Kjelsås), som da hadde ca. 2250 
rankingpoeng. LEIF THORBJØRN JENSEN 
Kobra-cupen i Charlottenberg, der jeg nådde 
finalen i Herrer C og møtte min overmann av 
eget kjøtt og blod. FALK EMRE RINGDAHL 
NEFJEN At jeg ble premiert for å havne aller 
sist i JBTKs store bildequiz! FREDRIK 
WILKENS Sesongminnet mitt er 5. 
divisjonskampene på hjemmebane i januar. 
MARTIN JENSEN Mitt beste minne er da jeg 
vant B- sluttspillet i rekruttklassen i 
kretsmesterskapet. TERJE HERTING 
Eliteserierunden på Fornebu. Jeg vant 
kamper både i single og double. Spilte på 
mitt beste hele helgen og var nærme seier i 
enda flere kamper. KAJA JENSEN Mitt beste 
minne var det å kunne være med på eldre 
junior-NM. Selv om jeg tapte alle kampene 
så var det god trening å få spille mot andre 
gode enn bare de fra klubben. THOMAS 
MOEN Mitt beste minne er 9. plassen i 
Herrer A i regionscupen på Larkollen og 
seieren mot Per Heie (Fokus) i C-
rankingstevnet på Jevnaker. ESPEN 
BRÅTHEN Tredjeplassen i double i 
Politimesterskapet er nok høydepunktet 
mitt. Fra Jevnaker Bordtennishall er nok 
double-seiersrekken til Yngve og meg i 
oppladningen til klubbmesterskapet. Hvis 
ikke det hadde blitt utsatt ville vi feid all 
motstand av banen. PIA-HELÉN FAGERSLETT 
Da klubben tok 7 (!) gullmedaljer i 
kretsmesterskapet på Harestua! Veldig 
moro!!! TONY HERTING Da jeg vant både 9- 

og 10-årsklassen i Fornebu Open. ANNE 
STENERUD Mitt beste sesongminne er 
gjennomføringen av Ringeriksmaraton, hvor 
alle leverte kjempebra. Alle blide og 
fornøyde; og samholdet som vises når alle 
løper over mål sammen med Linda. LARS 
JENSEN Artig å være stedfortreder for Leif 
Harald som lagleder for 5. divisjonslaget i 
siste kamp før lockdown på Harestua. Med 
god hjelp av coach Yngve vant vi siste 
lagkamp suverent. Gleder meg til å ta over 
laget kommende sesong. PING LIANG 
KORNBRÅTEN Jeg har ikke deltatt på mange 
treninger eller kamper i løpet av sesongen 
2019/2020, men når jeg var tilstede med 
dere, følte at det var så koselig og hyggelig 
hver gang. Jeg føler vi er en super stor god 
familie:-) LINDA SVENDSBRÅTEN Personlig 
er det 1. plass i Damer veteran på Larkollen 
og 3-0-seieren mot Lasse Lange. Sitter ellers 
igjen med varme, inkluderende og 
morsomme minner fra en sosial og flott 
klubb med et mangfold av personligheter. 
DAWID HYSZCZYN Jeg var glad da jeg møtte 
Lene og da jeg spilte med Kristian, og vi 
greide og få ballen tilbake. EIVIND 
STENERUD SØRUM Treningene med Terje og 
Jonas, som var ekstremt bra! EMIL VEIEN 
BERG Mitt beste minne er at jeg klarte å 
holde ballen i spill 50 ganger over nettet! 
DANIEL FAGERSLETT GREFSRUD Det beste 
minnet er vel at jeg greide å få gult kort i 3. 
divisjon...! MAGNUS ZIOLKOWSKI Det jeg 
likte best var å spille mot andre personer. 
KRYSTIAN ZIOLKOWSKI Det beste var å delta 
i rekruttranking-turneringen på Jevnaker i 
februar. KRISTIN HENRIKSEN Det har vært 
gøy å følge 5. divisjonslaget og Kaja gjennom 
sesongen. Har hatt mange trivelige dager på 
tribunen som supporter. Har ofte delt teppe 
og tekopp sammen med Erik. Gøy var det 
også å være på junior-NM å heie på  
Kaja, selv om det ble tap i alle kamper. 
ERIC ASKAMBAY KRISTIANSEN JBTK  
er en hyggelig klubb å trene i!  
ISAK DØHLEN-JACOBSEN Husker  
vi spilte vinnerbord på onsdags- 
trening. Da hadde jeg skikkelig  
dagen. Ble stående på vinner- 
bordet hele tiden; og det ble  
en tøff match til slutt som  
jeg også vant:-)  
 
 
 
 
 
 

JAN HALAMA SR Det er et høydepunkt hver 
gang jeg klarer å vinne en kamp. 
JAN HALAMA JR Mitt beste minne er 
kampen mot Eric Kristiansen i 
rekruttrankingstevnet i februar, der jeg vant 
30-28 i avgjørende sett. HANS CHRISTIAN 
HAGA TVETER Jeg er superfornøyd med 
hvordan jeg som ny er blitt tatt imot i 
klubben. Bordtennis er gøy! OLOF 
GÖTESTAM Jeg husker best da jeg spilte 
double med Maciej mot Stord i oktober, i en 
jevnere affære enn forventet. Ellers var det 
seriehelgen på vestlandet som var mest 
minneverdig. Ganske slitsomt med reise til 
Bergen, Hardanger og Stord samme helg! 
WATCHARA CHADKARN Det var turen til 
Larkollen i februar der jeg satt på med Terje 
og Tony. Det ble ikke ble noen premie, men 
på vei  hjem møtte vi resten av gjengen på 
McDonald’s uten å ha avtalt på forhånd. Det 
ble Pommes Frites og kyllingnuggets! JULIAN 
PORSANGER MARTINSEN Mitt beste 
sesongminne er da jeg tok bronse i min 
første turnering, som var kretsmesterskapet 
på Harestua. KEVIN SVENDSBRÅTEN Mitt 
minne er alle onsdagstreninger som jeg og 
Jonas har ledet. For det er kult å se når alle 
spillerne forbedrer seg uke etter uke. 
WOJCIECH CZAPCZYK Hver dag i 
klubbmiljøet er spesielt for meg fordi jeg har 
mange venner der som hjelper, gir råd og 
har en positiv innstilling til livet. NOAH 
GÖTESTAM Jeg synes det var gøy å få 
utmerkelsen som sesongens positive! 
YNGVE MIDTFJELL At jeg fortsatt er aktiv og 
kan spille, at bordtennis fortsatt er gøy og at 
jeg trives veldig godt i Jevnaker 
Bordtennisklubb! BENDIK ALME Beste minne 
var å spille bra i Jensen Open med flere fine 
seierer; blant annet mot Olof:-) PETER 
HEDRAM Eliteserielagets samhold i hver 
kamp, der vi pepper hverandre hele tiden og 
fighter helt til siste ball! Der andre lag ser på 
mobilen og ikke ser ut til å bry seg så 
applauderer vi hverandre til the bitter end. 
Herlig innstilling fra alle! ANDREAS 
BACKLUND Mitt beste minne er 
doublekampene med Terje Herting i serien, 
der vi tidvis storspilte:-) MARCUS HELIN Mitt 
beste minne er vår gode lagånd i eliteserien.   
      Vi kjemper alltid som et lag uansett   
       hvordan det går. Alle støtter og pepper  
      hverandre i alle situasjoner. TOBIAS STEN  
    KRISTIANSEN Gøy å spille på trening og  
   med gode venner! ERVIN GEORG  
  EGELANDSDAL Gøy med alle    slags cuper  
   og veldig mye morsommere de gangene  
  jeg kom langt i sluttspillet. Veldig stas å bli  
   kretsmester denne sesongen! INGEBORG  
       HUSE LANDRØ At jeg klatret så mye i  
       ranking og følte at jeg gjorde framskritt.     
        MACIEJ PIETKIEWICZ Treningssamlingen    
        på Jevnaker der jeg var trener. En flott  
            opplevelse å hjelpe klubbspillerne.  

 
 

 
 

 
 


