
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trondheim Open, 22. - 23. september 2018 

PÅMELDINGSFRIST:  MANDAG 10.SEPTEMBER 
Trondheim BTK har igjen den store gleden av å invitere norske og utenlandske spillere til Trondheim Open! 

Trondheim Open har de siste årene hatt en veldig god utvikling, og mange deltakere fra både norge og sverige. Vi satser 

også i år på å videreføre suksessen, og lage en herlig turnering og minnerik helg med mange jevne kamper og god 

stemning for både eliten og nybegynnerne. 

Corbillon-cup for 2-manns lag som sikrer mange kamper og jevne motstandere blir selvfølgelig også arrangert i år ☺  

Velkommen skal dere være til Trondheim i september! 

TIDSSKJEMA 

Lørdag 22.september:  09:00 - 19:00 

Søndag 23.september:  09:00 - 17:00 (hallen åpner 08.00 begge dager) 

Detaljert tidsskjema kommer helgen før turneringen. 

NB! Turneringen går i år i den nybygde og store «Kolstad Arena» med plass til 30 bord! 

TURNERINGSGJENNOMFØRING 

Turneringen gjennomføres ved hjelp av programmet TTCoordinator.  

Registrering i sekretæriatet 45 min før klassestart, og trekning 20 minutter før klassestart. 

Turneringsleder er Rolf Erik Paulsen som kan nås på mobil (+47) 920 64 636 eller rolf@trondheimbtk.no 

UTSTYR  

Det blir brukt XXX nye plast-baller og Stiga Expert bord. Det blir ikke utlevert baller til trening/oppvarming. 

PÅMELDING 

Innen mandag 10.september til: pamelding@trondheimbtk.no 

NB! Påmelding gjøres samlet pr klubb, og fødselsår må noteres på hver spiller – benytt vedlagt påmeldingsskjema. 
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Trondheim Open, 22. – 23.september 2018 

STARTKONTINGENT 

Betales innen mandag 17.september til bankgiro 1506.02.80069 (merk nytt gironummer). Betalingen gjøres samlet pr 

klubb, og merkes med klubbnavn. 

NB! Vi gjør oppmerksom på at det i tillegg til startkontingenten også tilkommer «stevne 10-ern», som er en avgift til 

Norges Bordtennisforbund på 10,- pr person pr klasse. Denne skal altså betales i tillegg til startkontingent pr klasse. 

OVERNATTING 

Hotell: vi anbefaler å bruke NBTFs avtale med Thon (firmakode TH87822). Det er flere Thon-hotell i Trondheim sentrum.  

På skole/hall:  

Vi tilbyr overnatting i Trondheim BTKs nye bordtennishall på Lade (ta selv med liggeunderlag, sovepose m.m). Vi er også i 

dialog med skole nær Kolstad Arena for overnatting der. Det blir mulighet til å lage mat (frokost og middag) i hallen / på 

skolen ved overnatting. Pris for overnatting er 145,- pr person pr natt. 

NB! Det er et krav at det er voksne som overnatter sammen med barna på skolen/hallen (brannforskrift). 

NBB! Vi ber alle som ønsker å overnatte på skolen/hallen om å sende oss en beskjed så raskt dere kan (helst i god tid før 

påmeldingsfristen) slik at vi kan planlegge overnattingen og ha dialog med skolen. Det er begrenset plass på 

skolen/hallen, og de som har gitt beskjed om at de ønsker overnatting først blir prioritert. 

KANTINE OG MAT 

Det vil bli salg av varm og kald mat i kantinen i hallen under hele turneringen.  NB! Det vil være mulig å betale med kort i 

kantinen (også svenske kort). Vi kan ordne med fakturering til klubben for spillernes lunsj, bare ta kontakt med oss i 

forkant. 

PREMIERING 

Premiering blir i henhold til NBTFs reglement. I 9- og 11-års klassene er det deltakerpremie til alle spillere. 

I både Damenes og Herrenes eliteklasser blir det pengepremier; pengepremiene er like for begge klasser. 

1.plass: 3500,-  2.plass: 1500,-  3.plass: 500,- 

BEGRENSNINGER 

Det er tillatt å delta i én turneringsklasse pr turneringspass. Klasser med færre enn 4 deltakere kan bli strøket. 

DØMMING 

I puljespill dømmer spillerne når man ikke selv spiller. 

NB! Spillere som blir slått ut av en klasse må påregne å bli pålagt å dømme én kamp. 

  



 

Trondheim Open, 22. – 23.september 2018 

PÅMELDING OG RANGERING AV SVENSKE SPILLERE 

«Omtrentlig oversettelse:» Damer B = Damer 3, Herrer B = Herrar 2 og 3, Herrer C = Herrar 3 og 4, Herrer D = Herrar 4 

Vi ber om at alle svenske spillere fører opp hvor mange poeng man har på den svenske rankingen når man melder seg 

på. Vi gjør en vurdering, og «konverterer» poengene til norsk rankingpoeng (i samarbeid med NBTFs rankingkomite). 

Innspill fra svenske ledere og trenere til seedingen tar vi imot med takk. Målet vårt er å forsøke å sette korrekt ranking 

og seeding på de svenske spillerne. 

KLASSER OG SPILLESKJEMA 

Generelt er spilleoppsettet satt opp slik at det blir jevne kamper for flest mulig av spillerne. Dette er spesielt tydelig i 

lørdagens lagurnering (Corbillon Cup) og søndagens «Ranking-klasse». På neste side i innbydelsen er en forklaring på hva 

de forskjellige klassenes spillesystem består av. 

LØRDAG FORMIDDAG LØRDAG ETTERMIDDAG 

Jenter 9 år (f. 2009 e.s) stor pulje 100 NOK Corbillion cup 3 / 4-er pulje 195 NOK 

Gutter 9 år (f. 2009 e.s) stor pulje 100 NOK  

Jenter 13 år (f. 2005 e.s) 4-er pulje 100 NOK 

Gutter 13 år (f. 2005 e.s) 4-er pulje 100 NOK 

Damer Elite 4-er pulje 135 NOK 

Herrer Elite 4-er pulje 135 NOK 

Herrer D (under 1600p) 3-er pulje 100 NOK 

Damer B (under 1300p) 3-er pulje 100 NOK 

 

SØNDAG FORMIDDAG   SØNDAG ETTERMIDDAG 

Jenter 11 år (f. 2007 e.s) stor pulje 100 NOK Ranking-klasse 3 / 4-er pulje 100 NOK 

Gutter 11 år (f. 2007 e.s) stor pulje 100 NOK  

Jenter 15 år (f. 2003 e.s) 4-er pulje 100 NOK  

Gutter 15 år (f. 2003 e.s) 4-er pulje 100 NOK 

Veteran 50 år 4-er pulje 100 NOK  

Herrer Åpen 3-er pulje 100 NOK 

Herrer C (under 1900p) 3-er pulje 100 NOK 

Funksjonshemmede åpen 4-er pulje 100 NOK 

 

NB! Det tilkommer kr 10,- pr påmelding pr klasse i avgift til Norges Bordtennisforbund. Denne betales inn samtidig med 

øvrig startkontingent. 

 

Har dere spørsmål eller kommentarer; så kontakt turneringsleder Rolf Erik Paulsen på epost rolf@trondheimbtk.no eller 

mobilnummer (+47) 920 64 636. 
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Trondheim Open, 22. – 23.september 2018 

SPILLESYSTEM 

“Stor pulje” 
I de yngste klassene (9 og 11 år) vil vi lage større puljer (antall er avhengig av antall deltakere). Det vil bli spilt best av 3 

sett i puljene, og best av 5 sett i sluttspill. 

«4-er pulje» 
4 spillere (eller par) i hver pulje, de to beste i puljen går videre til sluttspill. 

«3-er pulje»  
3 spillere (eller par) i hver pulje, puljevinneren går videre til sluttspill. 

NB! Dette er klasser som normalt ville vært arrangert som cup-klasse. Når vi da heller velger å spille 3-er puljer så blir 

alle garantert minst 2 kamper i disse klassene. Vi håper dette oppfattes positivt! 

«Corbillon Cup» 
Corbillon cup på lørdag er en lagturnering med 2-manns lag. Lagene deles inn i 1 av 4 klasser basert på rangering, dette 

medfører mange jevne kamper. Rangering av lagene gjøres basert på summen av rankingpoeng for spillerne på laget.  

(Dette er samme system som vi har benyttet i Trondheim Open de to siste årene).  

Alder og kjønn spiller ingen rolle, og man kan veldig godt mixe lag slik at gutter og jenter spiller sammen på lag hvis man 

ønsker ☺. 

A) De 12 høyest rangerte lagene spiller A-turneringen; 4 puljer á 3 lag, puljevinneren går til semifinale.  

A-puljen spiller 3-settere i puljespillet, og 5-settere i semi og finale. 

B) De neste 16 lagene (nr 13 – 28) spiller B-turneringen; 4 puljer á 4 lag, de to beste lagene går til sluttspill.  

B-puljen spiller 3-settere både i pulje- og sluttspillet. 

C) De neste 16 lagene (nr 29 – 44) spiller C-turneringen; 4 puljer á 4 lag, de to beste lagene går til sluttspill.  

C-puljen spiller 3-settere både i pulje- og sluttspillet. 

D) De neste 16 lagene (nr 45 – 60) spiller D-turneringen; 4 puljer á 4 lag, de to beste lagene går til sluttspill.  

D-puljen spiller 3-settere både i pulje- og sluttspillet. 

 «Ranking-klasse» 
På søndag ettermiddag arrangerer vi ranking-klasse, hvor alle påmeldte spillere blir delt inn i klasser basert på 

rankingpoeng (uavhengig av alder og kjønn). Klasse- og puljestørrelsene avhenger av antall påmeldte, men vi satser på å 

ha ca 16 spillere pr klasse – dette håper vi skaper mange jevne kamper. 

 

Direkteseeding av spillere 
Ved stor deltakelse forbeholder vi oss retten til å direkteseede de beste spillerne i klassen til sluttspill (dvs at de ikke 

spiller puljespill).  


