
JBTK-sesongberetning 2005/06 
 
Nok en aktiv sesong er tilbakelagt, dog med noe færre spillere enn sesongen før. Vi 
har deltatt aktivt i lokale, regionale og nasjonale stevner. JBTK deltok i samtlige 
regionale poengstevner, klubb- og kretsmesterskap, samtlige norgesmesterskap og i 
tillegg andre nasjonale stevner. 
 
Av resultater fremheves NM-bronsen i Gutter lag, som Yi Hsiung Su, Sanjin Rupic og 
Eirik Hellum sikret under NM for yngre på Skotterud i mars. Thomas Møller vant B-
klassen for herrer i senior-NM på Åmot, der det også ble 3. plass i Herrer B double 
sammen med Yi Hsiung Su. 
 
Halvard Grina, Tonny Kuan, Yi Hsiung Su, Magnus Winger, Sanjin Rupic, Tom 
Bergestuen og Thomas Møller har alle gått til topps i sine klasser på stevner i løpet 
av sesongen. De fleste av JBTKs spillere har klatret på Norges Bordtennisforbunds 
offisielle ranking. 
 
I sommer deltok fem spillere på treningsleir i Langesund. Gjennom hele 2005/06-
sesongen var det stor aktivitet på treningene på Toso skole. Satsingsgruppen på 
onsdager ble ledet av trener Magnus Gundersen. På tampen av sesongen forsøkte vi 
å kjøpe et eget lokale i samarbeid med bordtennisforbundet, men dette gikk i vasken 
da eieren av bygget valgte å selge uten å følge vanlig megler-prosedyre med varsel 
til oss som interessent. 
 
Styret i JBTK valgte å si ja til å arrangere Krystall-cup i Jevnakerhallen, og dette skal 
realiseres lørdag 28. oktober 2006. Mye jobb er allerede nedlagt, men det viktigste 
står foran oss i ukene som kommer. Styret har ikke vært samlet regelmessig, men 
enkelte møter har vært avholdt. Styret har konferert og blitt enige om alle avgjørelser 
av betydning. 
 
Regnskapet viser et overskudd på 2500 kroner, noe som understreker en sunn drift. 
JBTK omsatte for 110 000 kroner i 2005/06-sesongen, som i regnskapssammenheng 
varte fra 1. mai 2005 til 30. april 2006. 
 
Styret i Jevnaker BTK har valgt å tildele sesongutmerkelsene til følgende spillere: 
 
Årets rekrutt: Magnus Winger 
Årets unge spiller: Yi Hsiung Su 
Årets spiller: Thomas Møller 
 
Da den nye sesongen allerede er godt i gang, kan det informeres om at Jevnaker 
BTK har kjøpt og betalt for utstyr til Krystall-cup, til en totalverdi av 61 500 kroner. 
Denne investeringen vises først på 2006/07-regnskapet, men er foretatt med 
egenkapital. Klubben forventer å tjene inn hele investeringen gjennom allerede 
tildelte midler fra forskjellige instanser, samt gjennom et solid driftsoverskudd på 
selve arrangementet. 
 
Vi henstiller til alle om å melde seg til tjeneste til Krystall-cup lørdag 28. oktober! 
 
 
Jevnaker, 12. september 2006 
 
 
Thomas Møller, formann 


