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Bordtennis ska vara lättillgängligt och vi ska
erbjuda alla möjligheten att utöva och verka
inom bordtennisen utifrån egna förutsättningar
och ambitioner.

Verksamhetsidé
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PÄR GERELL
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FÖR ALLA

Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och 
engagemang. Inom vår idrott ska alla behandlas lika och allas åsikter är lika mycket värda. 

SAMVERKANDE

För att Svensk Bordtennis ska nå önskad målsättning och få den verksamhet vi arbetar mot är 
samverkan en nödvändighet. Ensamma kommer vi ingenstans – däremot tillsammans – fören-
ingar, distrikt och förbund – kan vi nå hur långt vi vill. Samverkan ska också prägla klimatet som 
helhet, allt från förening till distrikt och förbund inom Svensk Bordtennis.

UTVECKLANDE

Utveckling, framåtanda och nytänkande ska prägla Svensk Bordtennis arbete och verksamhet. 
Att vilja göra framsteg ska vara ledstjärnan inom vår verksamhet på alla nivåer. Det handlar både 
om att som individ få möjlighet att ständigt utvecklas utifrån sin egen ambition och nivå samt 
att som ledare få utvecklas i sitt tränarskap och ledarskap eller att som förtroendevald erhålla 
kunskaper för att driva organisationen. 

RENT SPEL

Det är självklart att vi inom Svensk Bordtennis tävlar på lika villkor och följer de regler som vi satt 
upp för vår tävlingsverksamhet. Vi tar tillsammans avstånd från och jobbar förebyggande mot all 
form av doping och fusk.

Värdegrund

DANIEL ELLERMAN & ALEXANDER ÖGREN
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Svensk Bordtennis står för nytänkande och mod att fatta beslut som skapar förändring. Vi är en sammanhållen orga-
nisation med starka föreningar som både bedriver och utvecklar verksamheten och som har ett välorganiserat stöd i 
sina specialdistriktsförbund. På alla olika nivåer inom Svensk Bordtennis har vi ett stort antal engagerade bordtenni-
sentusiaster både som spelare, ledare, domare, funktionärer och förtroendevalda. Vår idrott har mycket stor påver-
kan ur ett folkhälsoperspektiv.

Det är enkelt att hitta till en bordtennisförening i din närhet och lätt att komma igång med att börja spela. Här är alla 
välkomna och vi erbjuder olika former av träning och tävling anpassade utifrån olika målgrupper och deras behov 
och önskemål. Allt ifrån de som vill bli bäst i världen till de som vill utöva bordtennis som motionsidrott för att bibe-
hålla eller uppnå en god hälsa. Det gör att vi har en stor mängd spelare som valt att utöva bordtennis och stannar 
kvar hela livet samtidigt som nya spelare i alla åldrar tillkommer.

Våra elitidrottare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal spelare på hög internationell nivå som är förebilder för 
sporten. Det finns möjlighet för fler att satsa mot eliten. Svensk Bordtennis fångar upp och förädlar de talanger som 
växer fram i föreningarna. Internationellt är vi erkända som världsledande inom tävlingsarrangemang och har lyckats 
kombinera en stark tradition inom området och även förädlat och anpassat det till nutid. 

Vision

STINA KÄLLBERG
& ELLEN HOLMSTEN 

ERIKA FRONTH
& ELIN LJUNGSBERG
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HOS OSS ÄR ALLA VÄLKOMNA 

Det betyder att vi är öppna för alla och att alla som vill spela bordtennis kan göra det integrerat i 
våra föreningar. Bordtennislokalerna är lättillgängliga och anpassade för alla, och våra föreningar 
välkomnar alla oavsett ålder och spelnivå.  Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och 
engagemang och inom vår idrott behandlas alla lika och allas åsikter är lika mycket värda.

Mål
 • År 2017 är parasport en inkluderad del av bordtennisförbundet.
 • År 2022 speglar våra medlemmar den mångfald av människor som finns i samhället.
 • År 2022 har varje förening ökad tillgång till lokaler och dessa är lättillgängliga och anpassade
  för att bedriva föreningens verksamhet.

TRÄNINGS- OCH TÄVLINGSFORMER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Vår tränings- och tävlingsverksamhet är anpassad för barn och ungdomars bästa. Vi har en 
tydlig spelarutvecklingsplan som beskriver hur vi tränar och tävlar med barn och ungdomar som 
följer Svensk Idrotts anvisningar för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Mål
 • År 2022 har antalet 16-åringar ökat med 10% i vårt medlemsregister (år 2016 – 2096).
 • År 2022 bedrivs all barn- och ungdomsverksamhet utifrån RF:s anvisningar för barn- och
  ungdomsidrott.
 • År 2022 spelas huvuddelen av alla tävlingar för barn och ungdomar i spelstyrkeklasser
  utan åldersindelning.

ATTRAKTIVA UTBILDNINGAR

Utbildningarna är lättillgängliga och efterfrågade. Vi har en uppdaterad utbildningsstruktur som
utvecklar verksamheten inom Svensk Bordtennis och som ger alla de kunskaper som de behöver
i sina olika roller. Till exempel spelare, ledare, domare och tävlingsledare, men även föräldrar.

Mål 
 • År 2022 har vi ökat antalet utbildade ledare på Nivå Grundnivå med minst 100%
  (år 2016 - 434 personer)
 • År 2022 är det minst 20% av dessa som gått Nivå Grundnivå som fortsätter och slutför
  Nivå Fortsättningsnivå (år 2016 – 48 personer av 434, 11%)
 • År 2022 har minst 10%, (60 st) av föreningarna genomfört och registrerat utbildning i
  KUL-materialet

Fokusområden 
2017-2022
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EN STARK ORGANISATION

Vi är en sammanhållen organisation med starka föreningar och specialdistriktsförbund som är ett uppskattat stöd 
med olika former av samarbeten och goda exempel. 
För att göra det enkelt använder vi oss av digitala hjälpmedel och verktyg för att underlätta administration och kom-
munikation på alla nivåer.  Exempel på det är digitala system för tävlingsarrangörer och för att som publik kunna följa 
tävlingar både på plats och på distans och att delar av utbildningsutbudet är webbaserat.

Mål
 • År 2022 har vi minskat antalet SDF till maximalt 12 st
  med minst 1 anställd i varje distrikt
 • År 2022 har vi minst 400 aktiva föreningar spridda över landet
 • År 2022 används digitala verktyg som ett naturligt hjälpmedel för att administrera och
  utveckla våra verksamheter.

SVENSK BORDTENNIS ÄR KÄND AV ALLA

Svensk Bordtennis har en stark värdegrund som löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Vi är en välkänd 
idrott för allmänheten, är synliga i miljöer där pingisbord finns samt ofta förekommande i media. Samarbete med 
skola är viktigt.

Mål
 • År 2022 har vi ett ökat lokalt medieutrymme i jämförelse med 2016
 • År 2022 har ungdomars kännedom om bordtennis ökat i jämförelse med 2016

SPORTSLIGA FRAMGÅNGAR OCH ERKÄND TÄVLINGSARRANGÖR

Våra elitidrottare tillhör världstoppen. Vi har ett stort antal kvinnliga och manliga spelare på hög internationell nivå 
som är förebilder för sporten. Det finns möjlighet för fler att satsa mot eliten och vi fångar upp och förädlar de ta-
langer som växer fram i föreningarna. 
Internationellt är vi världsledande inom tävlingsarrangemang och har lyckats behålla våra traditioner och kunskaper 
inom området.

Mål
 • År 2022 har vi tagit guld i EM
 • År 2022 har vi vunnit en VM-medalj i lag
 • År 2022 har vi arrangerat en ekonomiskt hållbar internationell juniortävling i Sverige

INGELA LUNDBÄCK & ANNA-CARIN AHLQVIST LI FEN KRISTIAN KARLSSON



Svenska Bordtennisförbundet
Postadress: Köping Arena, 731 85 Köping
Besöksadress: Badvägen 4, 731 85 Köping

svenskbordtennis.com
facebook.com/svenskbordtennis.com | twitter.com/svbordtennis

08-562 78 120 | info@svenskbordtennis.com

© Svenska Bordtennisförbundet April 2016, foto: Anders Jauring, Linda Carlsson, Manfred Schillings, RPMedia.se, Svenska Parasportförbundet


