
 

 

INBJUDAN TILL PINGISIADEN 
RIKSNIVÅ 

FÖR POJKAR FÖDDA 2010 OCH SENARE 

STOCKHOLM 7-8 JANUARI 2023 

INBJUDNA 
Alla pojkar som är födda 2010 eller senare som representerar en svensk bordtennisförening. 
Det är fri anmälan för samtliga med rätt ålder. Tänk på att registrera A-licens för spelare som 
anmäls. 

SPELPLATS 
Brännkyrkahallens A- och B-hall. Hallen ligger på Tellusborgsvägen 10 i Hägersten.  
T- banestation Midsommarkransen. 

ARRANGÖR 
Svenska Bordtennisförbundet i samarbete med Spårvägens BTK 

UPPLYSNINGAR 
SBTF: 
Simon von Knorring, 070-716 71 64, simon@sbtf.se 
Tävlingsledare: 
Anders Svensson, Spårvägens BTK, 0708-633451, info@sparvagenbtk.se 

SAMLING 
Ett upprop kommer att hållas på lördagen kl. 08.15. Första matchen startar 09.30 och sista 
omgången spelas cirka 19.00. Söndagens spel startar 09.00 och prisutdelning sker cirka 
17.00. 

SPELFORM 
Spelformen anpassas så att spelarna får spela många matcher och i möjligaste mån får 
spela lika många matcher. 
SBTF och medarrangör bestämmer och anpassar spelformen efter antalet anmälda i 
respektive klass samt tar fram ett tidsschema för tävlingen. Ett normalt upplägg för 
tävlingen är ett inledande poolspel i grupper om 5-6 spelare följt av ytterligare ett poolspel 
med grupper om 7-8 personer och slutligen 2-3 placeringsmatcher. Normalt spelar varje 
deltagare 10-15 matcher vardera under två dagar. 

AVGIFT 
400 kronor per spelare. Faktura skickas till respektive spelares förening. 
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ANMÄLAN 
Anmälan görs till: Spårvägens BTK, e-post: info@sparvagenbtk.se 
senast 4 december 2022. Ange namn, förening och födelsedatum. 

DOMARE 
I poolspelen dömer spelarna själva efter ett uppgjort schema. I placeringsmatcherna finns 
det fasta domare. 

TIDSPROGRAM 
Skickas ut cirka en vecka innan tävlingen. 

PRISER 
Delas ut till samtliga deltagare. 

BOENDE 
Vi rekommenderar Hotell Älvsjö eller Ibis Hotell i Västertorp. 

LUNCH 
Lunch kan beställas till ett pris av 100:- inkl. sallad, bröd och måltidsdryck. Lunch bokas 
i samband med anmälan. 
Lördag: Spagetti och köttfärssås. 
Söndag: Tandoorikyckling med ris. 

INTEGRITETSPOLICY 
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med film och foto. Bilder och 
filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om SBTF:s 
verksamhet samt marknadsföra detta och framtida evenemang för SBTF:s räkning på 
hemsida, sociala medier samt i tryck. Person som inte vill medverka på bild eller i film, 
alternativt vill få bild eller film borttagen är välkommen att kontakta SBTF via 
info@svenskbordtennis.com. 

 
Mer information om hur SBTF behandlar personuppgifter och hur enskildas rättigheter 
tillvaratas framgår av SBTF:s integritetspolicy. 
 

Vi hälsar spelare och ledare hjärtligt välkomna till 
Pingisiaden Riksnivå Stockholm! 
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