BANEMÅL OG KRAV TIL BORDTENNISANLEGG
Teksten er et utdrag fra veilederen «Idrettshaller - Planlegging og bygging» (2016):
http://www.godeidrettsanlegg.no/veiledere/idrettshaller -planlegging-og-bygging

Spilleområdet
Spilleområdet for hvert bord skal ikke være mindre enn 14 m langt, 7 m bredt og med 51 m
takhøyde for VM, kontinentale mesterskap og åpne internasjonale mesterskap og for
internasjonale kamper hvor ikke annet er avtalt mellom deltagende nasjoner.
Spilleområdet ved andre arrangement skal ikke være mindre enn 12 m langt, 6 m bredt og
med 4 m takhøyde. Hvis det nyttes flere enn ett bord, skal disse, hvis det er mulig, være
plassert side ved side og ikke etter hverandre.
Hallens størrelse bestemmes ut fra kravet til antall bord som skal benyttes til trening og
konkurranser. En spesialhall for bordtennis bør ha plass til 8–12 bord, som innebærer et
totalt areal på 500–600 m². I tillegg kommer lager, garderober og oppholdsrom.

Gulv
Bordtennis foretrekker kombielastiske gulv. Gulvet må ikke være lyst eller gi reflekser. Av
hensyn til kontrasten mot ballen bør det ikke være merkinger eller forskjellige farger i gulvet.
Anbefalt farge er rustrød (framboise).

Vegger
Det er meget viktig for bordtennis med vegger som ha god kontrast til ballen under spillet.
Vegger må ha ensfarget og matt overflate, gjerne en lys blå eller lys grønn farge med
refleksjonsfaktor (ρ) ned mot 0,45–0,5. Lys trefarget vegg kan gi dårlig kontrast til ballen.
Bakgrunnen må ikke ha utildekkede lyskilder eller dagslys gjennom utildekkede vinduer. Det
er ikke ønskelig med vinduer.

Tak
Bordtennis ønsker et matt og ikke helt hvitt tak med en refleksjonsfaktor (ρ) på ca. 0,6.

Belysning
Bordtennis er en meget hurtig idrett som krever godt lys og at blending unngås, da blikket i
deler av spillet er rettet oppover. For internasjonale kamper er kravet til belysningsstyrke 500
lux målt 1 m over gulvet, og med jevnhet 0,7. Blanding av dagslys og kunstig belysning må
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unngås. I haller der det er tilskuere i bakgrunnen skal lyset dempes i dette området i forhold
til lyset i spilleområdet.

Utstyr
Skal hallen eller deler av denne utnyttes til bordtennis må det naturlig nok finnes bord lett
tilgjengelig og det bør være et eget lagerrom for bord, nett, barrierer, dommerbord etc.
Kontakt Norges Bordtennisforbund for nærmere råd om bord og øvrig utstyr.
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