
 

JBTKs sesongberetning 2006/07 
 
Jevnaker Bordtennisklubb har tatt steget ut i en ny verden, gjennom kjøpet av eget lokale til 
1,85 millioner kroner. Dette forplikter, da vi pr. i dag skylder Norges Bordtennisforbund 1,6 
millioner kroner. I 2008 får vi 700 000 kroner fra Jevnaker kommune, som skal overføres til 
NBTF straks. Innen 2012 er målet å få tildelt 700 000 kroner i spillemidler fra staten, for å 
nedbetale vårt utestående til forbundet ytterligere. Og fra 2008 skal vi betale 10 000 kroner til 
NBTF hvert halvår. Vi har ingen rentekostnader, dersom nevnte forpliktelser overholdes. 
 
For å få ut spillemidlene, må vi legge typegodkjent bordtennisgulv og tilrettelegge for 
funksjonshemmede i to garderober for begge kjønn. Styret i JBTK har vedtatt å prioritere 
innkjøp av to varmepumper i år, for så å spare penger til investeringene i gulv og garderober 
senere. Søknad om spillemidler skal sendes innen 15. januar 2008, og da skal plan/budsjett 
for gulv/garderober vedlegges. 
 
Aktiviteten i Jevnaker BTK har vært enorm i 2006/07-sesongen. Nærmere 80 spillere har 
vært i aksjon i treningssammenheng, og 40 forskjellige spillere har representert klubben i 
stevner utenfor egen klubb. I oktober arrangerte JBTK sesongens første regionale 
poengstevne, med 100 deltakere fra klubber i Region Øst. Krystall-cup ble en suksess, der vi 
satt igjen med ti nye bord med tilbehør som overskudd. 
 
Som vanlig har vi hatt tre ukentlige treninger på Toso skole. Sesongen startet med åpne 
treninger for alle mandager og fredager, mens Satsingsgruppen okkuperte onsdagene. Her 
betalte interesserte spillere 750 kroner for seriøs trening med Magnus Gundersen og 
Aleksander Rønning som instruktører/trenere. Summen kunne settes såpass lavt, fordi vi fikk 
støtte fra kommune og forbund (Region Øst). Etter at avtalen med Gundersen/Rønning utløp 
ved utgangen av mars i år, åpnet vi onsdagene for nybegynnere. Pågangen av nye spillere 
eksploderte sist vinter. Som følge av det, satte vi også av mandager og fredager i tidsrommet 
18-19 for nye spillere. Det ble etter hvert så mange, at noen ble flyttet over til gruppen med 
etablerte spillere. Utover våren tiltok tilgangen av spillere, og det har ikke vært uvanlig med 
50 spillere på samme treningskveld! 
 
JBTK-styret i 2006/07-sesongen har bestått av følgende personer: 
 
Thomas Møller (formann, kasser og sekretær) 
Einar Hellum (styremedlem og nestformann) 
Serif Rupic (styremedlem) 
Aleksander Rønning (styremedlem) 
Yi Hsiung Su (styremedlem) 
 
John Åge Corneliussen trakk seg som styremedlem i løpet av sesongen. 
 
Sesongens største sportslige høydepunkt har vært den enorme aktiviteten, men mange 
JBTK-spillere har markert seg med gode resultater i stevnesammenheng. Følgende spillere 
har gått til topps i sin klasse i ett eller flere stevner:  
Halvard Grina (kretsmester + rekruttnorgesmester), Øyvind Haugmo (regionsmester), Morten 
Grina Myhre (to regionsstevner), Eirik Hellum (regionsstevne), Kenneth Hansen Ødegård 
(regionsmester + kretsmester), Tonny Kuan (regionsmester), Yi Hsiung Su (kretsmester + 
klubbmester + JBTK Topp 12 for yngre), Thomas Møller (kretsmester + klubbmester + 
klubbstevne) og Jon Eirik Bredesen (klubbmester). 
 



 

Jevnaker BTK har deltatt i samtlige av sesongens fire regionale poengstevner, samtlige tre 
norgescupstevner, samtlige fire norgesmesterskap og begge Topp 12-arrangement. 
 
Tonny Kuan har deltatt på to forbundssamlinger for yngre, Yi Hsiung Su har deltatt i Topp 12 
for juniorer og yngre, og spilte seg til NM-bronse i Herrer B double med Fokus-spilleren 
Svein Folkeson, mens Thomas Møller ble tildelt Jevnaker kommunes kulturpris for 2006 og 
Norges Bordtennisforbunds ildsjelpris for sesongen 2005/06. 
 
Styret i Jevnaker BTK har vært hyppig samlet i forbindelse med oppkjøpet av Jevnaker 
Bordtennishall, men det har ikke vært arbeidet godt nok mellom styremøtene. Strukturen på 
styremøtene og frammøteprosenten har heller ikke vært god nok. Dugnadsinnsatsen har 
imidlertid vært brukbar i forbindelse med å ruste opp hallen, selv om det er mye arbeid som 
gjenstår. Her har vi en stor utfordring i forhold til organisering og gjennomføring. Det samme 
gjelder treningsledelse når vi fra høsten av flytter inn i nye lokaler. 
 
Klubbens økonomiske status er (foruten nevnte gjeld til NBTF) en saldo i Sparebank 1 
Jevnaker på 33 761,55 kroner pr. 31. mai 2007. Jevnaker BTK omsatte for kr 2 365 515,40 i 
sesongen 2006/07, som ga et underskudd på kr 40 221,61. Regnskapet for sesongen 
2006/07 gjelder fra 1. mai 2006 til og med 31. mai 2007. Regnskapet for sesongen 2007/08 
blir dermed gjeldende fra 1. juni 2007 til og med 31. mai 2008. 
 
Vi eier 16 Tibhar-bord av topp standard (ti splitter nye), 100 nye Tibhar-barrikader, 20 
dommertavler (Tibhar/Stiga), én Tibhar-robot, to Tibhar-dommerbord, to Tibhar-
håndkleholdere og et antall JBTK-trøyer i store størrelser, m.m. 
 
Etter flere års forsøk med å registrere klubben i Brønnøysundregistrene, lyktes vi omsider i 
april 2007. Jevnaker BTKs organisasjonsnummer i Enhetsregistreret er 991 000 011. 
 
Sesongutmerkelser 
 
Jevnaker BTKs utmerkelser for sesongen 2006/07 tildeles følgende spillere: 
 
Årets spiller: Yi Hsiung Su 
Årets unge spiller: Halvard Grina 
Årets overraskelse: Morten Grina Myhre 
Årets ivrigste: Magnus Winger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jevnaker, 13. juni 2007 
 
 
Thomas Møller 

 
 
 
Formann, kasserer og sekretær, 
Jevnaker BTK 


