
 
 

Årsberetning for Jevnaker Bordtennisklubb for sesongen 2002/2003: 
 

Jevnaker Bordtennisklubb har i sesongen avholdt 3 styremøter og hatt tett kontakt i det daglige. 
Treningsoppmøtet har vært meget godt gjennom hele sesongen.  Det er gledelig  
å registrere at det har vært mange jenter på treningene i løpet av sesongen.   
 

Jevnaker Bordtennisklubbs styre har for sesongen 2002/2003 bestått av : 
Sigurd Sørensen – formann 
Thomas Møller – kasserer  
Grethe Sørensen – sekretær 
Per Ole Rønning, Eirik Hæhre, Aleksander Rønning, Einar Hellum, Patrick Stark og  
Serif Rupic - styremedlemmer  
 

JBTK har arrangert kretsmesterskap, samlerunde, klubbmesterskap og klubbstevne. 
JBTK hadde pr. 24. mars 2003 - 67 medlemmer. JBTK har hatt deltagere på tre av fire NM, på 
alle NC-stevner, og er blant de klubber i Norge som har deltatt på flest stevner. 
 

JBTK har hatt tilfredsstillende økonomi. Hovedsponsor for JBTK har også i sesongen  
2002/2003 vært Sparebank 1 Jevnaker Lunner.  Regnskapet viser kr 15 118,30 i overskudd.   
JBTKs kontingent for sesongen 2002/2003 er kr 100,- for nybegynnere og kr 300,- for øvrige 
medlemmer. For første gang i klubbens historie har vi inngått en omfattende utstyrsavtale, med 
JMK Bordtennis. Det betyr at alle medlemmer må kjøpe utstyr herfra til rabatterte priser.  
 

JBTK hadde en god sesong og endte på 2. plass i årets 1. divisjon avd. A, noe som førte til 
opprykk til eliteserien. Følgende spillere deltok i 1.divisjon: Thomas Møller, Patrick Stark, Arild 
Brække, Per Jarlebrand, Fred Radenbach, Roland Schmid og Lars Jarlebrand. 
 

En stor gruppe unge spillere har markert seg positivt i sin første stevnesesong, både i NM og på 
øvrige stevner. Sju spillere er påmeldt til årets Stiga-leir i Skien. Styret ønsker lykke til.  
  

Våre B-72-spillere Aleksander Rønning og Thomas Sannes har også vært meget aktive og 
oppnådd bra resultater gjennom sesongen. Rønning fikk bl.a. med seg tre NM-medaljer. 
Thomas Sannes sitt lag i 3. divisjon rykket opp til 2. divisjon. Vi registrerer også at tidligere 
JBTK-spiller Joachim Sørensen ble NM-mester i lag og var med på å vinne eliteserien og 
sluttspillet, og ble nr. 2 i kampen om Årets lagspiller.  
 

Styret ønsker å berømme Thomas Møller for arbeidet som nedlegges i forbindelse med 
oppdatering, statistikker, etc. på internett.  
 

Årets innsatspremier ble utdelt på klubbmesterskapet til følgende spillere: 
Årets spiller og Årets lagspiller er Lars Jarlebrand. Årets unge spiller er Eirik Hellum. 
 

For første gang i klubbens historie, har vi fått et styremedlem i Norges Bordtennissforbund. Vi 
ønsker Per Ole Rønning lykke til med utfordringenene. 
 

Styret vil gratulere alle med innsatsen og ønsker lykke til med neste sesong.  
Styret ser frem til flere spennende eliteseriekamper på Jevnaker.  
 

 
 
 
Hønefoss,  18. juni 2003.  



 

 
 
 
AGENDA FOR ÅRSMØTET 20. JUNI 2003: 
 
 
1. Velkommen  
 
2. Regnskap pr. 31.5.03 

 

3. Årsberetning 2002/2003 

 

4. Fastsettelse av kontingent for sesongen 2003/2004 

 

5. Valg  

 

 

 

Jevnaker, 20. juni 2003 


