
Norgesmesterskapene:  

Vi ser at hvordan begrensningene i deltagerantallet gjennomføres i praksis var litt vagt spesifisert i 

forrige mail, så her kommer en presisering og en endring. Pga coronasituasjonen vil begge 

Norgesmesterskapene i år begrenses kraftig i forhold til kvalifiserte deltagere. Det ble tidligere 

spesifisert at det kun er de som per 15/03/2020 var rangert innenfor topp 32 i single eller 24 i 

double/mix som i utgangspunktet er kvalifiserte til å delta. Etter å ha gått gjennom påmeldingen og sett 

hvordan dette slo ut har vi endret dette til topp 32 i alle kategorier, samt justert grensen for klassen 

under til topp 6 i hver kategori. Dette vil også gjelde for senior.  

Rankinglisten som brukes er den siste listen etter at alle resterende arrangement i 19/20 sesongen ble 

kansellert, og er fra 13/03.  

 

Junior NM:  

Påmeldingsfristen til Junior NM er ute. Fullstendig spillerliste blir sendt ut av arrangøren iløpet av 

mandag og trekningen publiseres senest iløpet av onsdag. Det blir ikke spill på fredag, kun lørdag og 

søndag.   

De som per 13/03 var rangert innenfor topp 32 i hver kategori var kvalifiserte til å delta. Dersom det var 

noen i topp 6 i U17 klassen som ikke var rangert innenfor kravet i U19 klassen får de likevel delta. Kravet 

gjelder per kategori og for double/mixklassene må minst en person i hvert par være innenfor kravet for 

å delta. Det fylles ikke opp plasser med lavere rangerte spillere.  

Det betyr at junior NM spilles med følgende deltagelse:  

• Herresingle: 21 

• Damesingle: 17 

• Herredouble: 10 

• Damedouble: 10 

• Mixeddouble: 13 

 

Senior NM:  

For senior NM gjelder de samme begrensningene i deltagerantall som for junior. Det vil si at de som per 

13/03/2020 var rangert innenfor topp 32 per kategori i seniorklassen er kvalifiserte til å delta. Dersom 

det er noen i topp 6 i U19 klassen som ikke er rangert innenfor kravet i senior får de likevel delta. Kravet 

gjelder per kategori og for double/mixklassene må minst en person i hvert par være innenfor kravet for 

å delta. Det fylles ikke opp plasser med lavere rangerte spillere. 

U17 klassen vil i tillegg spille single som vanlig rankingturnering i Odderneshallen samme helg. Denne 

turneringen vil være fysisk adskilt fra senior NM og arrangeres som et fullverdig eget arrangement. Det 

vil ikke være mulighet til å spille eller bevege seg mellom arrangementene.  

 

Lagspill og rankingturneringer generelt:  



Forbundsstyret ønsker mest mulig aktivitet denne sesongen. En avslysning av det ordinære seriespillet 

betyr ikke at det ikke vil spilles lagspill denne sesongen. Det vi ser er at det er veldig lav sannsynlighet for 

at vi kan gjennomføre sesongen som normalt ettersom det vil være variasjoner i restriksjoner gjennom 

hele sesongen. Det å sette tabeller og gjennomføre opp- og nedrykk etter en ufullstendig sesong blir 

som lotto når noen lag har spilt mange flere kamper enn andre lag (eller mot forskjellige lag), og det 

ønsker vi ikke. Derfor fryses tabellene for fjorårets sesong slik at neste sesong vil starte opp med det 

som utgangspunkt.  

Denne sesongen kommer konkurransekomiteen og kretsene til å jobbe for å arrangere mest mulig 

lagspill når det er mulig å gjennomføre på en god måte. Det betyr at vi kan være mye mer fleksible både 

i forhold til antall spillerunder og i forhold til sammensetning av lag og kamper enn vi kan under det 

normale seriespillet.  

Det samme gjelder for rankingturneringer. De ordinære rankingturneringene vil kanskje være færre enn 

tidligere sesonger og med færre kategorier. Det betyr ikke at vi ikke skal jobbe for å få til et godt tilbud 

til de som deltar, men at det kanskje ikke vil være i «normale» former.  

Innspill til hvordan vi kan legge opp arrangement i alternative former tas velkomment i mot – dette vil 

også være tema på ledermøtet i begynnelsen av september.  


