Årsberetning for OBIK’s Bordtennisutvalg 2016/2017
Organisasjon
Bordtennisutvalget har i 2016/2017 bestått av:
Leder
Utvalgsmedlem

Frank Nygaard, Gjensidige
Jens Erik Arnesen, HIL/NSB

Utvalget har i hovedsak drøftet saker og truffet beslutninger ved hjelp av e-post.
Saker
Fastsettelse av serie med terminlister ble for første gang gjort av OBIK administrasjonen
etter at vi ble enige om fordeling av lag pr divisjon. Tabellene ble i år oppdatert
automatisk etter at lagene registrerer kampresultat ved hjelp av appen ‘Min
bedriftsidrett’. Dette har stort sett fungert veldig bra men ikke alle lag har fått med seg
at resultatskjema også skal sendes inn.
Anskaffelse av stevnearrangører og fastsettelse av terminliste som har blitt lagt ut på
OBIK’s nettsider. I tillegg har invitasjoner blitt sendt ut på mail til alle vi har adressen til.
Resultater fra stevner og rankinglister har blitt oppdatert kort tid etter gjennomførte
stevner på hjemmesiden til OBIK www.obik.no.
Medlemstall
Utvalget har hatt følgende oppslutning i perioden:
9 påmeldte damelag, nedgang på 1 lag fra året før.
46 påmeldte herrelag (2 lag trakk seg), nedgang på 1 lag fra forrige sesong.

Arrangementer
Serien
Serien har stort sett blitt gjennomført innenfor de fastsatte tidsfrister, men vi må sette
absolutt siste frist til 14 dager etter siste spillerunde skulle være ferdigspilt. Vi henstiller
derfor fortsatt lagene om å holde seg til oppsatte frister for kampavvikling. Det er fullt
lovlig å fremskynde kamper.
Resultater for årets serie ble:
1. divisjon damer:
1. Brevpost
2. HIL/NSB
3. Oslo Taxi
1. divisjon herrer:
1. Gjensidige
2. OPIL
3. HIL/NSB 1
2. divisjonsmester: Miljødirektoratet 1
3. divisjonsmester: Statoil Sverdrup
4. divisjonsmester: Miljødirektoratet 2
Kretsmesterskapet
Kretsmesterskapet ble i år arrangert av HIL/NSB i Fokushallen 18. mars 2017.
Følgende ble kretsmestere:
Herrer klasse A
Herrer Double A
Herrer klasse B
Herrer Double B
Herrer klasse C
Herrer Double C
Mixed Double
Old Boys A
Old Boys B+C

Tore Kristoffersen, UiO
Øyvind Christensen/Tor Hovde, Sporveien
Thomas Dahl, Sporveien
Roger Kvitle/Tore Boger, Anticimex
Andreas Lindqvist, OB Wiik
Raymond Kotov/Tom Fjæraa, Statoil/Finanstilsynet
Camilla Henriksen / Kristian Hoel, HIL-NSB/Gjensidige
Tore Kristoffersen, UiO
Jan Aage Aronsen, HIL/NSB

Poengtellende stevner
I herreklassene A, B og C har det vært terminfestet 7 poengtellende stevner, en planlagt
nedgang fra forrige sesong med ett stevne pr. klasse som følge av redusert oppslutning
på en del stevner. I A og B-klassen ble ett stevne avlyst pga sykdom hos arrangør.
Gledelig nok hadde vi ingen avlysninger i år som følge av for få påmeldte.
Det har vært veldig varierende oppslutning på stevnene men målt i antall spillere som får
poeng totalt i løpet av sesongen, så har antallet spillere totalt vært stabilt de siste
sesongene. Det har vært en positiv utvikling i C-klassen de siste årene.
Totalt har 81 forskjellige spillere deltatt på ett eller flere stevner i løpet av sesongen.
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Årets spillere sesongen 2016/2017
Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

damer
A herrer
B herrer
C herrer

Ingen (for få tellende stevner)
Kristian Hoel, Gjensidige
Tore Boger, Anticimex
Raymond Kotov, Statoil

Spillelokale
Vi har også denne sesongen disponert Fokushallen på mandager i perioden 01.09.1630.04.17. fra kl. 20.00 til kl. 22.00. Fokushallen har blitt benyttet til trening og
seriekamper for lag som ikke har eget spillelokale.
Vi er usikre på om vi får fortsette med ønsket treningstid da Fokus tidligere har utfordret
oss på å flytte treningstiden til enda senere på kvelden som følge av økt aktivitetsnivå i
klubben.
Arbeidsoppgaver sesongen 2017/2018
De viktigste arbeidsoppgaver for OBIK og utvalget kommende sesong blir:
-

Skaffe stevnearrangører
Vurdere videre bruk av Fokushallen
Bordtenniskalenderen for sesongen 2017/2018
Stevnearrangementer
Serieavvikling
Behandling av søknader
Sørge for god kommunikasjon til medlemmene via e-post og hjemmeside

Vi vil takke Moussa Elkam og Stein Aker for oppfølging av bedriftsbordtennisen i OBIK,
samt Terje Ekrann som rådgiver for bordtennisutvalget gjennom mange år.
Til slutt en spesiell takk til alle stevnearrangører.
Oslo, 27.04.17
Bordtennisutvalget i Oslo Bedriftsidrettskrets
Frank Nygaard
Bordtennisutvalgets leder
Jens Erik Arnesen
Medlem i bordtennisutvalget

