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Mandat for uttakskomiteen
Komiteen skal ha minst tre medlemmer og bør bestå av klubbens hovedtrener, assistent eller 
ungdomstrener samt et medlem av styret. Komiteen velges av styret.

Klager på vedtak gjort av uttakskomiteen skal først behandles av komiteen og i andre instans av styret.

Oppgaver

− Ta ut lag og lagledere til seriespill og konkurranser, for eksempel NM.
− Opplæring av lagledere.
− Påmelding av lag til serie og konkurranser.
− Booking av hall og assistere lagleder når det arrangeres hjemmekamper og samlerunder. Deriblant 

sørge for at klubben stiller med dommere der dette er påkrevd.

Lagkategorier

Komiteen vil etter en helhetsvurdering av serien og spillerressurser kategorisere lagene i følgende 
kategorier:

− Toppede lag: Vektlegger spillestyrke. Skal bestå av motiverte spiller som kan spille minst 
halvparten av kampene.

− Kamerat-lag: Vektlegger sosial tilhørighet.

− Ungdomslag: Lag som hovedsaklig består av yngre spillere. Her vektlegges det å skape lag med 
spillere fra samme parti/bordtennisskole.

Uttak av lag til seriespill

Ved uttak skal laget i øverste divisjon besettes først. Deretter tas det ut spillere til lag to, tre og så 
videre. Uttak av lag skal være ferdig før sommerferien.

For alle lag skal det først velges en lagleder. Resten av spillerne på laget taes ut i tett dialog med 
lagleder.

Hovedprinsippet for uttak til toppede lag er spillerstyrke som angitt ved norgesrankingen. I tilfeller 
hvor det er flere kvalifiserte spillere til et lag og hvor spillerne er på omtrent samme nivå skal komiteen 
vektlegge spillernes utviklingsmuligheter og treningsiver.

Antall spillere

I divisjoner hvor det spilles med fire spillere på hvert lag skal laget bestå av minst seks spillere. I 
divisjoner hvor det spilles med tre spillere på hvert lag skal laget bestå av minst fem spillere.

Topping av lag

Topping av lag skal gjøres på en slik måte at alle spillere på laget får mulighet til å spille minst 



Tittel: Mandat for konkurranse og uttakskomiteen
Sist endret: 05.06.2009

halvparten av kampene i løpet av sesongen. Som hovedregel velger lagleder hvilke kamper som skal 
toppes med eventuell bistand fra komiteen.

Lagleder

Komiteen velger lagledere til hvert lag. Komiteen er ansvarlig for opplæring av lagleder og for å bistå 
hvor det er naturlig.

Lagleders oppgaver

− Påse at alle på laget har betalt medlemskontingent og lisens før første kamp.

− Påse at riktig spillerdrakt benyttes.

− Sammen med komiteen å arrangere og invitere til hjemmekamper/samlerunder samt innsending av 
resultatskjema.

− Publisere resultater fra egne lagkamper på klubbens hjemmeside.

− Lage en kampplan og avklare hvem som kan spille de enkelte kampene.

− Organisere eventuelle fellesreiser.

− I divisjoner hvor det praktiseres utgiftsfordeling skal lagleder sørge for at utgifter dokumenteres og 
leveres inn til uttakskomiteen før fristen. Komiteen kvalitetssikrer og sender inn resultater til 
NBTF.

Spillerbytting

I følge Konkurransereglementets paragraf 3.3.3.1 – 3.3.3.3 kan spillere skifte mellom lag i forskjellige 
divisjoner etter følgende regler:

En spiller kan bytte til en høyere divisjon gitt at laget i den høyere divisjonen har spilt sine to første 
kamper. For å bytte til en lavere divisjon kreves det at spilleren har spilt mindre enn fem kamper for ett  
lag og at laget i den lavere divisjonen har spilt minst to kamper etter at denne spilleren spilte sin siste  
seriekamp i den høyere divisjonen.

Lagene kan ta initiativ til spillerbytting. Dette kan for eksempel benyttes der mange spillere kvalifiserer 
til spill på lag i en divisjon hvor klubben har kun et lag. Spillerbytting kan også brukes til å toppe lag i 
lavere divisjoner.

Reserver

Spillere som ikke ønsker å spille fast på et lag kan fungere som reserver for flere lag i forskjellige 
divisjoner (se regler for spillerbytte).

Nye spillere

Spillere som blir medlemmer i løpet av sesongen og som vil spille seriespill forsøkes plassert av 
uttakskomiteen i samarbeid med lagleder på et passende lag. Her vurderes spilleren etter samme 
kriterier som det ordinære uttaket.
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Konkurranser

Komiteen eller den de delegerer til setter sammen lag til konkuranser hvor det arrangeres lag. For 
eksempel NM. Prinsippene for uttak vil her følge de som gis for seriespill.
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