
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAKSLISTE	TIL	ÅRSMØTE	I	B-72	2020.	
	
STED:											Microsoft	Teams	–	Digitalt	møte	
	
TID:												24.02.2021	kl.	18:30	
	
	
	

1. Opptelling	av	tilstedeværende	stemmeberettiget	medlemmer	
2. Valg	av	møtedirigent	
3. Valg	av	protokollfører	
4. Valg	av	to	medlemmer	til	å	signere	protokollen	
5. Godkjenning	av	innkalling	
6. Godkjenning	av	sakslisten	
7. Godkjenne	forretningsorden	(vedlegg	
8. Behandle	B-72	sin	årsberetning	for	2020	
9. Behandle	B-72	sitt	regnskap	for	2020	i	revidert	stand	(gjennomgås	i	møte)	og	revisors	

beretning	(gjennomgås	i	møte)	
10. Medlemskontingent	for	2022	og	treningsavgift	sesongen	2021/22	
11. Vedta	B-72	sitt	budsjett	for	2021	(gjennomgås	i	møte)	
12. Valg		

	
12.1 Styre	

-Leder	(1	år)	
-2	Styremedlemmer	
-2	Varamedlemmer	
	

															12.2						Kontrollkomité	
	 	 -	2	medlemmer	(1	år)	
	 	 -1	varamedlem	(1	år)	
	
	
	
	
	
	
	

 



STYRETS	ÅRSBERETNING	FOR	B-72,	2020	
 
LEDER: Margo Olavesen (på valg) 
 
NESTLEDER: Ragna Grindheim (ikke på valg) 
 
KASSERER: Ragna Grindheim (ikke på valg) 
 
STYREMEDLEM: Sven Wertebach (på valg) 
 
STYREMEDLEM: Morten Steen (på valg) 
 
STYREMEDLEM: My Hien D. Vo (ikke på valg) 
 
STYREMEDLEM: Sonja Obradovic (ikke på valg) 
 
STYREMEDLEM: Brit Balgaard (ikke på valg) 
 
Varamedlem: Liv Sæther (på valg) 
 
Varamedlem: Anders Brennhagen (på valg) 
 
STYREMØTER 
 
Det har blitt avholdt styremøter hver måned etter sesongoppstart 
 
HALLEN 
 
Hallen ble leid ut til samlinger i regi av NBTF, Region Øst, skoleklasser, medlemmer og andre. 
 
ØKONOMI  
 
Økonomien til klubben er solid. Driftsesultatet for 2020 var 376 157 kr. Våre viktigste 
inntektskilder har vært bingomidler, trenings- og medlemsavgifter, sponsorer og 
kompensasjon for avlyste turneringer. I 2020 hadde vi planlagt 4 store turneringer, men 
ingen ble gjennomført pga Covid -19.  
 
REPRESENTASJON 
 
Liv Sæther – visepresident i NBTF  
 
Ragna Grindheim – medlem i kontrollkomitéen NBTF 
 
Terje Teigen – styremedlem region Øst 
 



Ragna Grindheim – styremedlem region Øst, ansvarlig for regionssamling 
 
Sindre Åteigen – leder av valgkomiteen i Region Øst 
 
Aktive FORBUNDSDOMMERE 
 
Torstein Rønningen, internasjonal dommer 
 
Øistein Nordhelle 

SPORTSLIGE	AKTIVITETER	
 
TRENERTEAM  
 
Sindre Åteigen har vært hovedtrener hele 2020. Fredrik Zhang har vært trener en gang i uka  
Jonas Flåøien har vært ansatt som ansvarlig for nybegynnertreningene. Jarek, Jaroslaw 
Lowicki har vært trener to ganger i uka Vi har også brukt en rekke av spillerne i alderen 15-18 
år som assistenter på nybegynnertreninger og gult parti. 
 
Det er mange spillere på ulike nivåer innom hallen hver uke. Spillerne er delt inn i ulike 
partier etter nivå, alder og satsningsnivå. I 2020  har partiinndelingen vært som dette: 
 
Nybegynnerparti  
 
Det har vært arrangert nybegynnertreninger fire ganger i uka. Aldersspennet er 7-16 år, 
mens hovedtyngden ligger på 11-14 år. 
 
Gult parti 
 
Gult parti har bestått av spillere fra rett over nybegynnernivå til de som har trent en stund. 
10-20 spillere i alderen 10-18 år, samt et par voksne.  
 
Rødt parti 
 
Rødt parti består av spillere på et viderekomment nivå, samt enkelte spillere på nasjonalt 
nivå. 20-25 spillere i alderen 12 til godt voksne. 
 
Voksen/mosjonist-partiet 
 
En økende gruppe med voksne mosjonister møter opp her.  Fra 7. november ble all trening 
for voksne over 20 år i dette treningspartiet stengt pga covid -19. 
 
Divisjonslag  
 
Sesongen 2020/21 har B-72 totalt hatt 10  lag i seriesystemet; ett lag i 2. divisjon, to lag i 3. 
divisjon, ett lag i 4. divisjon og seks lag i 5. divisjon.  



 
Vi måtte utsette tre helger der det skulle vært spilt seriespill i B-72 hallen pga Covid -19.  
 
Lisenser 
 
I sesongen 20192020 ble det registrert 89 lisenser.  
 
Medlemmer 
 
B-72 hadde 405 medlemmer i løpet av 2020. 

SPORTSLIGE	RESULTATER		
 
Vi har i 2020 hatt spillere på junior og seniorlandslag for damer  
 
Rebekka Carlsen og Adrian Wetzel deltok i U21 EM. 
 
Norgesmesterskap 
 
Totalt tok vi totalt 14 medaljer (8 Gull, 4 sølv, 4 bronse) fordelt på de 3 mesterskapene som 
ble arrangert. Junior NM og veteran NM ble avlyst og NM for yngre ble arrangert uten 
double klasser. 
 
B-72 tok gull i alle kvinneklassene som ble arrangert og vi vant også dameserien (og ble årets 
jenteklubb).   
 
Senior NM 
 
Damer lag: 
 

- Gull: B-72 1 (Rebekka Carlsen, Rikke Skåttet, Martine Toftaker, Katarina Wetzel) 

Damer double: 
 

- Gull: Martine Toftaker med Hanna Hovden, Oppegård IL 
- Sølv: Carlsen Rebekka/Wetzel Katarina Evensen 

Damer singel:  
 

- Gull: Sonja Obradovic (Hennes 3. kongepokal, 8 år siden hennes forrige)  
- Sølv: Martine Toftaker 
- Bronse: Rikke Balgaard Skåttet  

Herrer B (ikke offisiell klasse):  
 

- 1. plass: Marius Lindstad  



Herrer B double (ikke offisiell klasse):  
 

- 2. plass: Marius Lindstad/Finn Cato Hansen 
-  

NM-yngre 
 
Jenter 15 lag:  
 

- Gull: B-72 1 (Hanna Da Lim Hovden, Vivian Yen Huynh) 

Jenter 15 singel:  
 

- Gull: Hanna Da Lim Hovden (uten å tape sett) 
- Bronse: Vivian Yen Huynh 

 

NM for eldre junior 
 
Eldre junior mix double: 
 

- Sølv: Martine Toftaker med Fredrik Buringrud-Langen (Fokus)  

Damer eldre junior lag: 
 

- Gull: B-72 1 (Rebekka Carlsen, Rikke Skåttet, Katarina Wetzel, Martine Toftaker) 

Damer eldre junior double: 
 

- Gull: Rebekka Carlsen/Katarina Evensen Wetzel 
- Bronse: Rikke Balgaard Skåttet/Martine Toftaker 

Damer eldre junior singel:  
 

- Gull: Rikke Balgaard Skåttet 
- Sølv: Rebekka Carlsen 
- Bronse: Katarina Evensen Wetzel 

 
For detaljerte sportslige resultater så henvises det til vår hjemmeside www.b72.no og 
bordtennisforbundet sin hjemmeside www.bordtennis.no. 
Vi fikk i 2020 prisen for årets jenteklubb i Norge 
 
ØVRIG AKTIVITET 
 
VM 
 
Sonja Obradovic, Rebekka Carlsen, Rikke Balgaard og Martine Toftaker var tatt ut til VM, 
men dette ble dessverre avlyst pga Covid -19. 



 
 
 
Skole  
 
Det har blitt arrangert noen skolebesøk på forskjellige skoler og endel barn har vært innom i 
den forbindelse, men arbeidet med rekruttering ble betydelig redusert pga 
smittevernhensyn i forbindelse med Covid -19. 
 
Sosiale tiltak   
 
Vi arrangerte klubbtur til Trondheim i januar 2020. En buss med trenere, spillere og foreldre 
og hadde en flott sosial tur med mye bra aktivitet.  
 
På grunn av Covid-19 måtte vi avlyse både sommer -og juleavslutning. Det har heller ikke 
vært anledning for foreldre å komme inn i hallen pga smitteverntiltak.  
 
Arrangementer 
 
B-72 hadde planer om å arrangere flere store turneringer, men disse ble utsatt og avlyst pga 
Covis -19. 

 
Stevnene er viktige for klubben både for å gi våre egne spillere et lokalt konkurransetilbud og 
som en viktig inntektskilde for klubben. 
 
B72 har arrangert serierunder i 2, 3, 4 og 5.divisjon inntil serien stoppet helt opp pga Covid -
19 og restriksjoner mot å spille utenfor egne kommunegrenser. 
 
Sponsorer   
 
Stiga, TTEX, Raidon, Sparebank 1 Østlandet. 
 
Prisutdeling 
 
Martine Toftaker fikk Lørenskog kommunes idrettspris 2020. 
 
 

OPPSUMMERING	
 
Det har som alltid vært nedlagt mye frivillig innsats i klubben. Vi hadde en vellykket dugnad 
der vi malte den ene langsiden, skuret og vasket rødt gulv og garderober, og fikk ryddet opp 
på utsiden av hallen. Det er mange som skal takkes for at klubben klarer å opprettholde det 
store aktivitetsnivået som vi har i dag og fremstår som en veldreven og seriøs klubb med 
ambisjoner. Vi takker foreldre og spillere som har støttet klubben under Covid -19 pandmien 
selv med avlyste treninger.  
 



B72 har hatt et velfungerende og kompetent styre som har lagt ned en betydelig innsats 
gjennom hele året. Vi har gått over til månedlig betalinger på treningsavgiftene, noe som var 
en stor omlegging av medlemsregistrene og implementering av nye systemer. 
 
Covid -19 har gitt oss mange utfordringer dette året. Vi har gjort vårt beste for å holde tritt 
med utvikling, instruksjoner fra Regjeringen og Lørenskog kommune. Vi har forsøkt etter 
beste evne å holde medlemmene oppdatert på de ulike restriksjoner og smittevernhensyn. 
Det er foretatt risikoanalyser i styret etter hvert som utviklingen har gått gjennom året, helt 
fra mars til og med desember. Ulike tiltak er gjennomført med blant annet munnbindpåbud, 
vasking av bord, treningskohorter, holde styr på hvilke baller som er brukt til en hver tid, 
spriting av overflater, holde 1-meters regelen, differensiert inngang og utgang av hallen og 
mange avlyste aktiviteter. 
 
Bordtenniskameratene med kjente humorprofiler i Norge meldte seg inn i B-72 og spilte 
kamper i 5. divisjon 2020/21. Opplading, trening og kamper ble filmet og sendt som serie på 
VGTV.  
 
 
 

RESPEKT	
UTVIKLING		

IDRETTSGLEDE	
 
Disse verdiene leder oss gjennom viktige avgjørelser på veien mot våre kortsiktige og 
langsiktige mål, men ikke minst skal våre verdier etterleves av alle i B72 hver dag. 
 
 
 
 
For B72 styret  
 
 
Margo	Olavesen	
	
Leder	


