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Velkommen til bordtennissesongen 2020 - 2021 

 

Velkommen til ny bordtennissesong! 
2020 ble ett pussig år. Vi husker alle at ballen ble "frikjent" og det gikk et gledes 
sukk i oss. Likevel kan ikke mye sammenlignes med tidligere sesonger pga.  
koronaen satte sine begrensninger. 
3.div.-laget vårt rakk å spille to serie-runder i Oslo før smittetallene i Norge satte 
en stopper for all seriespill. Laget fikk litt motstand, men fikk også kjenne på  
nivået som de (forhåpentligvis) vil møte senere. 
Andrelaget vårt spiller i 4.div. Det er unge spillere fra nybegynner-gruppa vår. 
Noen er ferske og noen er litt mer drevne som sammen vil teste ferdighetene sine 
mot andre klubbers spillere. Gleden og iveren etter å kunne spille serierunder er 
der, men mulighetene har foreløpig ikke vært der pga korona-restriksjoner. 
Klubben har hatt planene klare for å arrangere stevner og samlerunder, og delta 
på forskjellige turneringer, men det ble ikke tillatt. Vi håper 2021 blir ett lystigere 
år og at vi kan arrangere Sparebank 1 Cup i januar, regionscup og serierunder. 
Trenere denne sesongen har vært Martin Røste for konkurranse-gruppa. Robin 
Kristiansen m/hjelp av Sondre Gundersen og Julian Baardseth til nybegynnerne.  
I tillegg har vi hatt en ekstern trener noen lørdager for alle i klubben. 
Treningsmulighetene har variert pga. nasjonale og kommunale retningslinjer, 
men vi ønsker at det skal være full aktivitet i hallen hver kveld i uken . 
Vi holder motet oppe selv om en kan bli litt korona-lei. EN DAG skal vi igjen 
kunne glede oss over mange fine kamper på kryss av kommunegrensene, double-

kamper og ta hverandre i hånden og takke for en god kamp! 
Jeg ønsker alle involverte i Modum BTK lykke til i "annerledes-sesongen" 2020-

2021,og en stor takk til våre bidragsytere. 
 

Kristin Kristiansen 

Styremedlem 

Modum BTK 
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Klubben har egen treningshall i Katfoss med god plass og gode  
treningsmuligheter.  
 

MEDLEM AV MODUM BTK: 
Som medlem i Modum BTK har du mulighet til å drive 
egentrening og som medlem med betalt  
aktivitetskontingent har du også mulighet til å delta på 
treninger, i tillegg til å reise rundt på stevner. Her vil du 
spille mot andre aktive i din egen årsklasse  
eller høyere. I tillegg kan du være med i lagserien. 

 

KONTINGENTER FOR SESONGEN 2020/2021: 

     Hovedmedlemsskap (pr. sesong) 

Enkeltmedlem   kr.    600, 
 

Familiemedlemsskap*  kr.    800,- 
* Inntil 6 personer. 100 kr for hver ekstra  
 

Aktivitetskontingenter (pr. sesong) 
Aktivitetskontingent   kr.  1000,-   

(organisert trening) 
 

Vi minner om at alle som skal spille turnering må spille 
med Modum BTK-drakt.   

Spillerlisens må betales av alle som skal delta i stevner og/
eller seriespill. Unntak for spillere som tilhører 11-årsklassen 
og yngre (født i 2007 eller før).  Klubben fakturerer for dette 
og betaler inn til Norges bordtennisforbund.  
Prisliste finner du på bordtennis.no/lisens-og-forsikringer 

 

 

Velkommen til 

Modum bordtennisklubb! 

http://bordtennis.no/lisens-og-forsikringer/
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TRENINGSTIDER 2020/2021: 
 

Pga. koronarestriksjoner så er det vanskelig å 
planlegge faste treninger denne sesongen.  
Følg med på vår interne Facebook-side  
for oppdatert informasjon! 

 

www.facebook.com/groups/113975038704805 

 

FORVENTNINGER TIL MEDLEMMER/FORELDRE: 
 

Modum BTK er som de aller fleste idrettslag avhengig av  
dugnadsarbeid fra spillere og/eller foreldre/foresatte. Det kan 
være dugnader som vasking, rydding, kioskvakter i  
Katfosshallen eller oppgaver i forbindelse med stevner som 
Modum BTK arrangerer. Utover dette er det positivt med  
engasjerte og aktive foreldre/foresatte, som blant annet kan 
bidra med hjelp på treninger og kjøring til/fra stevner. 
Med vennlig hilsen Styret i Modum BTK 
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Serielag 

MODUM 1 

MODUM 2 

Modum 2 vil bestå av yngre spillere, i kombinasjon med noen av 
de litt mer drevne i klubben. Pga. koronarestiksjoner har ikke  
andrelaget vårt fått spilt noen kamper ennå, og laget er derfor ikke 
100% avklart. Vi gleder oss til å se våre yngre spillere i aksjon  
forhåpentligvis i 2021! 
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Modum BTK  
3.divisjon 

Hjemmelag Bortelag Dag Dato Tid Sted Res 

Modum BTK Langhus IL Lør 19.09.2020 10:00 Bjølsenhallen 0 - 8 

Modum BTK B-72 3 Lør 19.09.2020 13:00 Bjølsenhallen 2 - 6 

Modum BTK Fokus BTK 6 Søn 25.10.2020 11:00 Bjølsenhallen 4 - 6 

Modum BTK Fornebu BTK 6 Søn 25.10.2020 14:00 Bjølsenhallen 3 - 7 

Kongsberg BTK Modum BTK Utsatt 21.11.2020 10:00 Modum   

Drammen BTK Modum BTK Utsatt 21.11.2020 13:00 Modum   

Modum BTK Oslo BTK 2 Utsatt 21.11.2020 16:00 Modum   

Langhus IL Modum BTK Utsatt 13.12.2020 10:00 Lørenskog   

B-72 3 Modum BTK Utsatt 13.12.2020 13:00 Lørenskog   

Fokus BTK 6 Modum BTK 
Usikker 

dato 
30.01.2021 10:00 Manglerud   

Fornebu BTK 6 Modum BTK 
Usikker 

dato 
30.01.2021 13:00 Manglerud   

Modum BTK Kongsberg BTK 
Usikker 

dato 
13.03.2021 11:00 Modum   

Modum BTK Drammen BTK 
Usikker 

dato 
13.03.2021 14:00 Modum   

Oslo BTK 2 Modum BTK 
Usikker 

dato 
13.03.2021 17:00 Modum   
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Modum BTK 2 

4.divisjon 

Hjemmelag Bortelag Dag Dato Tid Sted 

Notodden BTK 3 Modum BTK 2 Lør Utsatt 11:00 Notodden 

Larvik BTK 2 Modum BTK 2 Lør Utsatt 13:00 Notodden 

Modum BTK 2 Drammen BTK 3 Lør Utsatt 15:00 Notodden 

Larvik BTK 3 Modum BTK 2 Søn Utsatt 11:00 Larvik 

Modum BTK 2 Eiker BTK 4 Søn Utsatt 13:00 Larvik 

Modum BTK 2 Eiker BTK 5 Søn Utsatt 15:00 Larvik 

Modum BTK 2 Larvik BTK 3 Lør Usikker dato 11:00 Eiker 

Eiker BTK 4 Modum BTK 2 Lør Usikker dato 13:00 Eiker 

Eiker BTK 5 Modum BTK 2 Lør Usikker dato 15:00 Eiker 

Modum BTK 2 Notodden BTK 3 Lør Usikker dato 11:00 Drammen 

Modum BTK 2 Larvik BTK 2 Lør Usikker dato 13:00 Drammen 

Drammen BTK 3 Modum BTK 2 Lør Usikker dato 15:00 Drammen 
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Koronainformasjon 

 

Vi er inne i en spesiell tid for både klubben og resten av landet. 
Det kommer nye retningslinjer og anbefalinger hele tiden.  

Modum BTK legger derfor ut forløpende  
informasjon på våre interne Facebook-sider (se side 7 for lenke).  

 

Vi er nøye med blant annet vask og registrering av hvem som er i 
hallen til enhver tid. Det er derfor viktig at man forholder seg til 

informasjon klubben kommer med, og at man overholder de 
eventuelle reglene som blir satt i forhold til egentrening etc.  

 

Vi ønsker også å takke våre spillere, foreldre og foresatte for at de 
har tålmodighet, spør spørsmål når noe er usikker, og tar vare på 

hverandre.   
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Planlagte arrangementer 

fremover 
 

 

Sparebank 1-cup:      

23-24. januar 2021 

 

 

Regionscup 3:      

11. april 2021 

 

 Vi ønsker å minne om at dette er usikre  
datoer. Dato kan enten flyttes,  
eller stevnet avlyses. 
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DUGNADER – sesongen 2020/2021 

 Kioskvakt  
 Vaske hallen  
 Rigge til stevner 
 Diverse små-prosjekter 

 

- Arrangementer: 
Sparebank 1-cup:     23-24 januar 2021 (usikker dato) 

Regionscup 3:     11. april 2021 (usikker dato) 

Samlerunder i 3-divisjon kommer i tillegg (datoer er usikker)! 
   . 

Modum kabel-TV og Ringnett sponser gratis internett i  
Katfosshallen til alle våre medlemmer! 
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KATFOSSHALLEN 

 

Alle brukere av hallen har ansvar for å holde hallen ryddig og ordentlig. 
All søppel skal kastes i søpla og det skal være ryddig etter deg når 
du går fra hallen! Kaffetrakter skal skrus av og kaffekanne(r) og  
filterholder skal vaskes opp. Eventuelt andre ting som er brukt, skal også 
vaskes opp etter bruk!  
 

KIOSK 

 

Vi har åpen kiosk enkelte dager 

 

 

UTSTYR 

 

Du får 20% på bordtennisutstyr hos www.ttex.no. Husk å oppgi at du er 
fra Modum BTK ved bestilling! 
 

 

Kiosksponsor 
 

Coop Extra Vikersund er vår gode samarbeidspartner på kioskvarer. 
 

Vi tar kort og VIPPS i hallen! 



17 

Vi takker våre annonsører og sponsorer som støtter Modum BTK  



18 

Vi takker våre annonsører og sponsorer som støtter Modum BTK  



19 

Vi takker våre annonsører og sponsorer som støtter Modum BTK  

Klubbtekstiler 

Shorts 

300 kr 

Drakt inkludert 
trykk 

400 kr 

Vi har noen Stiga-shortser på lager. Butterfly-shorts må bestilles! 
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Medlemmer få r 20 % råbått på  ålt spilleutstyr på  www.ttex.no. Husk å  oppgi åt du er medlem i Modum BTK nå r du bestiller! 

Jakke inkludert 
trykk 

500kr 

Bukse 

350kr 
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STEVNEPÅMELDINGER 

 

Styret tar seg av samlet påmelding til stevner for spillere fra  
Modum BTK. Informasjon om stevner blir lagt ut på  
interngruppen på Facebook og noen ganger i hallen. Alle  
påmeldinger skal alltid samles på Facebook slik at vi har  
oversikt.  
 

Deltakeravgift til de ulike klassene på stevner betales av den 
enkelte utøver selv, inn på Modum BTK sin konto.  
Deltakeravgiftene blir så betalt samlet fra Modum BTK til  
arrangørklubb, og ingen skal betale kontant ved ankomst til  
arrangørsted. 
  

Spillere som ikke har betalt inn deltakeravgift innen fristen vil 
ikke bli påmeldt til det aktuelle stevnet, selv om man har gitt be-
skjed om å være med. Det er med andre ord betalingen som er 
avgjørende. Betalingene må merkes med navn på spiller(e) og 
stevne. 
 

Påmeldingsansvarlig:  Robin Kristiansen 

Betalingsansvarlig:  Terje Kristiansen 
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STYRET I MODUM BTK: 

VERV: NAVN: MOBIL: E-POSTADRESSE: 

Leder Pål Korsgård 99404153 
pal@modumbtk.no / 
post@modumbtk.no 

Nestleder Harald Baardseth 41609846 harald.baardseth@vestreviken.no 

Kasserer Terje Kristiansen 99033946 terjekristiansen654@gmail.com 

Styremedlem Mario Skjervold 95986645 m.skjervold@kjeldaas-as.no 

Styremedlem Marthe Andersen Skjervold 92840973 marthe.skjervold@hotmail.no 

Styremedlem Ståle Gundersen 91511971 stagun@hotmail.no 

Styremedlem Kristin Kristiansen 90976714 kristiansenkristin41@gmail.com 

Vara-

styremedlem 
Robin Kristiansen 95475770 Kristiansen.robin1@gmail.com 

Vara-

styremedlem 
Susanne Vad Norli 98602203 sussanorli@hotmail.com 
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VÅr hovedsponsor: 


