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Information och inbjudan utvecklingsläger 
Svenska Bordtennisförbundet 

Svenska Bordtennisförbundet kommer att arrangera ca tio utvecklingsläger för ungdomar under säsongen 
2022/2023. Läger kommer i huvudsak att ligga på höstlov, vinterlov och sommarlov men även läger på övriga 
lov samt helger kommer att arrangeras.  

Vi kommer arbeta med två tränarteam där ett av teamen kommer att arrangera läger i öst/norr och det andra 
teamet i väst/syd.  

Tränarteam öst/norr:  
Gilles Forzy, Malte Rosén, Martin Abramson, Joakim Carlsson och Roger Johansson. 

Tränarteam väst/syd:  
Michaela Karlsson, Moa Arvidsson, Christian Björklund och Joel Svensson. 

Vid flera av våra läger kommer vi även ha gästtränare. 

Syftet med dessa läger är givetvis att vi vill utveckla våra ungdomsspelare – ge fler spelare chansen att delta på 
våra läger men samtidigt även utveckla våra ledare. Tränarteamen består av rutinerade tränare blandat med 
yngre tränare med hög ambition att utvecklas.  

Målgruppen för utvecklingsläger är spelare som har en hög ambition att utvecklas som spelare och som tävlar 
regelbundet vid våra större nationella tävlingar. Åldersspannet kommer att vara ca 10-18 år. Utvecklingsläger 
är bordtennisföbundets nivå mellan distriktsläger och landslagsläger. Distriktsläger arrangeras av respektive 
distrikt och utvecklingsläger och landslagsläger arrangeras av Svenska bordtennisförbundet. Totalt räknar vi 
med att nå drygt 100 spelare på landslagsläger och utvecklingsläger under säsongen. Spelare som visar på god 
utveckling, hög ambition, frekvent tävlingsspel och goda insatser på våra utvecklingsläger ökar sina chanser att 
bli uttagna på landslagsläger under säsongen. Läs mer om ungdomslandslaget här: 
https://www.svenskbordtennis.com/Nyheter/Pingisnytt/ungdomslandslagensamladeikoping/ 

Till varje utvecklingsläger kommer Svenska bordtennisförbundet att ta ut det antal spelare som får plats på 
lägret. Dessa spelare har en garanterad plats på lägret om de anmäler sig innan anmälningstiden går ut. Det 
finns dock även möjlighet för övriga spelare som tillhör målgruppen att anmäla sig till lägret – fri anmälan. När 
anmälningstiden går ut kommer lediga platser att fördelas på de spelare som anmält sig via den fria anmälan.  

De första två utvecklingslägren kommer att arrangeras på höstlovet, den 29 oktober-1 november. Tränarteam 
öst/norr kommer arrangera läger för killar från hela Sverige och tränarteam väst/syd läger för tjejer från hela 
Sverige. På jullovet kommer öst/norr arrangera läger (26-30 dec) för tjejer och killar från region öst/norr och 
väst/syd arrangerar läger (2-6 januari) för tjejer och killar från region väst/syd.  

Vid frågor kring Svenska bordtennisförbundets utvecklingsläger kontakta landslagsansvariga Daniel Ellermann, 
daniel@sbtf.se eller 0733-568582. 
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