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10. juni 2005 

Årsberetning JBTK sesongen 2004/05 
 
En meget aktiv sesong er tilbakelagt. Jevnaker BTK har gjennomført tre ukentlige treninger på Toso skole. Vi har 
deltatt med 24 forskjellige spillere på eksterne stevner og registrert 27 lisensierte spillere hos NBTF. Vi har deltatt 
på 12 eksterne stevner, og arrangert fire egne i form av rankingturnering, Drive-In-Cup, krets- og klubbmesterskap. I 
tillegg har 12 spillere deltatt på sommerleir i Langesund. Sanjin Rupic har deltatt på forbundssamling for yngre, og flere 
JBTK-spillere har vært med på regionale samlinger. JBTK stilte med to lag i den regionale gutteserien, der det beste 
laget kom på 5. plass. Mer enn 50 spillere har vært aktive på trening gjennom sesongen. 
 
I NM for yngre i Kristiansand deltok vi med en rekordstor tropp, bestående av 12 spillere og fire ledere. Beste resultat 
ble Yi Hsiung Sus 5. plass i Gutter 13. Som følge av gode resultater i norgescupen, kvalifiserte Yi Hsiung seg til Topp 
12 i Gutter 15, der han tok en fin 9. plass. Sanjin Rupic gikk til topps i Gutter 13 sammenlagt i poengstevnene i Region 
Øst. Sanjin vant Gutter 13 i det siste poengstevnet i Larkollen. Endre Næss Korneliussen vant  rekruttklassen for 14-
åringer i poengstevnet i Oslo i februar, etter finaleseier mot Tom Bergestuen. Grunde Næss Korneliussen vant 
rekruttklassen for tiåringer, i Fokus Open i Oslo i januar. Thomas Møller gikk til topps i rankingturneringen i Oslo i 
februar. Su Juei Ching vant Herrer C i Mega Cup 4. juni. I veteran-NM tok JBTK-laget (Thomas Møller, Patrick Stark, 
Rune Larsson og Bendik Alme) bronse i lagklasse 35 år. Mange andre spillere har også hevdet seg med gode 
plasseringer og imponerende enkeltseirer. 
 
Sesongens store nyhet har vært prosjektet «satsingsgruppen», der vi har klart å finansiere engasjementet av trenere til 
en gruppe spillere hver onsdag i perioden september til og med mai. Takket være 12 000 kroner i støtte fra NBTF 
sentralt og regionalt samt kommunal støtte, har dette løftet vært mulig uten å kreve større egenandel enn 1000 kroner pr. 
spiller. Selv om vi dessverre ikke får med hovedtrener Joachim Sørensen videre, er styrets mål å fortsette tilbudet til 
interesserte spillere kommende sesong. 
 
Av de 24 spillerne som har deltatt på eksterne stevner pr. 1. mai, har samtlige økt eller beholdt sin poengstatus på 
NBTFs OnlineRanking! Her er framgangene pr. 1. mai: Eirik Hellum +300, Sanjin Rupic +272, Tom Bergestuen 
+197, Yi Hsiung Su +158, Steffen Orvang +149, Ulrich Unhjem Baskerud +137, Thomas Møller +95, Anders Hellum 
Freitag +81, Magnus Winger +78, Morten Grina Myhre +67, Anders Haugmo +66, Bendik Alme +48, Sandro Velimir 
+39, Endre Næss Korneliussen +39, Su Juei Ching +36, John Åge Corneliussen +34, Thomas Sannes +30, Bjørn Erik 
Wibe +21, Rune Larsson +17, Halvard Grina +14, Øyvind Haugmo +9, Sindre Erlend Lund +6, Jon Arne Svendsen +5 
og Patrick Stark 0. 
 
Jevnaker BTK har avholdt 11 styremøter. Styret har bestått av Thomas Møller (formann og kasserer), Mari Hellum 
Freitag (sekretær), Einar Hellum, Serif Rupic, Jon Arne Svendsen og John Åge Corneliussen (styremedlemmer). 
Foruten styrets innsats, har en lang rekke foreldre bidratt som lagledere og sjåfører. Mange har også vært til god hjelp 
ved egne arrangementer. Medlemstallet pr. 1. januar var offisielt 99.  
 
Økonomisk sett har klubben klart seg bra gjennom sesongen, takket være støtte fra mange sponsorer og en sunn drift. 
Aldri før har JBTK dekket så mye for sine medlemmer, når det gjelder stevnedeltakelser og trenerkrefter. Regnskapet 
viser et driftsoverskudd på 28 600 kroner (juni 04 - mai 05) av en omsetning på 150 000 kroner. Inntektene for 
kommende sesong forventes å være betydelig mindre, men vi har et brukbart startgrunnlag gjennom egenkapitalen på 
45 000 kroner pr. 1. juni. 
 
Vi har kjøpt inn fire nye bord som står klare til neste sesong, vi har kjøpt inn 40 belegg til spesialpris fra vår sponsor 
JMK Bordtennis, som selges billig til medlemmene, og vi har fått tegnet inn en mulig bordtennishall som tilbygg på 
Jevnakerhallen. Sistnevnte er et langsiktig prosjekt i kommunal regi. 
 
Styret har vedtatt å hedre følgende spillere med klubbens tradisjonelle sesongutmerkelser: Årets spiller: Yi Hsiung Su 
(beste resultater gjennom sesongen). Årets lagspiller gutteserien: Eirik Hellum (vant 17 av 18 kamper). 

Formann Thomas Møller 
E-post: thomas.moller@jbtk.net 
+ thomas.moller@hm-media.no 
Tlf.: 61 31 23 49 (p), 900 33447 (m), 
22 58 59 03 (k). Faks.: 22 58 59 19 (k) 
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