
Välkommen till 
Sweden Tour Finals 7-8 januari 2023

Svenska Bordtennisförbundet tillsammans med Tibble-Kungsängen BTK  
och Stockholms Bordtennisförbund hälsar välkomna till Kungshallen och  

Sweden Tour-slutspelet 7-8 januari 2023

DATUM OCH PLATS
7-8 januari 2023, Kungshallen, Klockvägen 5, Kungsängen.

Pendeltågsstation Kungsängen, sedan Buss 555 eller 558, 
ca 3 minuter till station ”Ekhammarskolan” eller ”Tibble Torg”.

KLASSER & TÄVLINGSUPPLÄGG
U 20 herrar och U 20 Damer: 8 spelare per klass är kvalificerade till finalerna. 
Herrar Elit och Damer Elit: 12 spelare per klass är kvalificerade till finalerna.
Samtliga klasser spelas i form av cupspel.
Samtliga matcher spelas i bäst av 7 set.

TIDER
Lördag 7/1  
11.00  U20 Damer, kvartsfinal  4 bord  
11.45  U20 Herrar, kvartsfinal  4 bord  
12.30 Lunch
13.30  Damer Elit, 1/8-delar  4 bord  
14.15  Herrar Elit, 1/8-delar  4 bord    
15.00  Damer Elit, kvartsfinal  4 bord 
15.45  Herrar Elit, kvartsfinal  4 bord  
16.30  U20 Damer, semifinal  2 bord
17.15  U20 Herrar, semifinal  2 bord 

Söndag 8/1  
10.00  Damer Elit, semifinal  2 bord  
10.45  Herrar Elit, semifinal  2 bord  
11.30  Lunch 
12.30  U20 Damer, final   1 bord  
13.15  U20 Herrar, final   1 bord  
14.00  Damer Elit, final   1 bord  
14.45  Herrar Elit, final   1 bord  

Prisutdelning förrättas i direkt anslutning till varje färdigspelad final.



SEEDNING
Seedningen sker efter inspelade Sweden Tour-poäng från de tre bästa 
resultaten från deltävlingar. Slutgiltiga poängställningen hittar du här.

ANMÄLNINGSAVGIFTER
500 kr i Herrar och Damer Elit.
250 kr i U20 Herrar och U20 Damer.
Anmälningsavgiften faktureras per förening. 
Administrationsavgift 50 kr.

ANMÄLAN
Anmälan av kvalificerade, reserver samt återbud skall vara per.rosin@hotmail.com 
tillhanda senast 22 december 2022.
Anmälan göres klubbvis och samtliga anmälningar kommer att bekräftas. 
Anmälda reserver uppges i samband med anmälan med mailadress och mobilnummer 
för att kunna nås vid återbud. Anmälningslista med reserver kommer att publiceras 
och meddelas direkt efter anmälningstidens utgång 22 december. Licens skall vara 
löst vid anmälan.

TÄVLINGSMATERIAL
Bord: Donic World Champion TC.
Boll: Stiga Perform.

SPELHALL
A-hallen 4 bord.
4 träningsbord finns i A-hallen.

TIDSPROGRAM & LOTTNING
Deltagarlistor, lottning och resultat kommer att finnas på resultat.ondata.se. 
Tidsschemat hittar ni ovan i inbjudan.
Eventuella återbud för anmälda spelare lämnas senast 17.00 fredag den 6 januari, 
därefter kommer klasserna att lottas.

WEBBSÄNDNING
Tävlingen kommer att webbsändas.

SERVERING
I hallen kommer det finnas försäljning av ”enklare” mat i cafeterian. 
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LUNCH
Kostnad: 140 kr/lunch. 
Luncherna serveras i spelarloungen.

Lördag
Wallenbergare med gräddsås, lingonsylt, gröna ärtor och potatismos. 
Vegetarisk lasagne med rostade grönsaker och chevré-ost.  

Söndag
Marinerad kycklingfilé med dragonsås och råstekt potatis.
Quornfärsgryta med grönsaker serveras med basmatiris och rita yoghurt.

Beställning skickas till: per.rosin@hotmail.com senast 22 december.

MIDDAG
Restauranger i närheten av spelhallen: Golden Cave och GC Bar & Kök. 
 

LOGI
Welcome Hotel Barkarby, Notarievägen 5, 175 79 Järfälla, 16 km från spelhallen.
Ligger nära pendeltågsstationen Barkarby (3 stationer från Kungsängen). 
Enkelrum                                    950 kr per rum/natt
Dubbelrum, 140cm säng         1050 kr per rum/natt
Dubbelrum, 180cm säng         1100 kr per rum/natt
Dubbelrum, 2*90cm säng       1150 kr per rum/natt

Rumsbokning sker genom Per Rosin, per.rosin@hotmail.com senast 22 december.
För flera logialternativ hänvisar vi till: www.hotels.com

TRANSPORTER
För er som inte har bil och bokat logi på Welcome Hotel ovan erbjuds transport 
mellan hotellet och hallen. Ange önskemål om transport i samband med logi-
anmälan ovan till per.rosin@hotmail.com senast 22 december.

SPELARLOUNGE
Det kommer att finnas en spelarlounge, sponsrad av Lejondals Slott, med frukt, 
vatten och deras egen äppelmust.  
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KONTAKTUPPGIFTER
Svenska BTF:    Tävlingsledare (Stockholms BTF): 
Max Ansbro    Mika Hasmats 
max@sbtf.se    mika@stbtf.se 
076-777 04 77   070-651 16 38
Tävlingsledare (Tibble):  Logi, mat, transport, spelhall (Tibble): 
Peter Eriksson   Per Rosin 
peter.sv.eriksson@gmail.com per.rosin@hotmail.com
 
ÖVERDOMARE
Samtliga domare som dömer är minst förbundsdomare samt överdomare. 
Dessa kommer att ansvara för överdomaruppgifter. 

Priser:
Elit Herrar och Damer U20 Herrar och Damer
1:an  18.000 kr 1:an  5.000 kr
2:an  7.000 kr 2:an 2.500 kr
3-4:an  3.500 kr 3-4:an  1.250 kr
5-8:an  2.000 kr 5-8:an  750 kr
9-12:a  1.000 kr   
Totalt  88.000kr Totalt  26.000kr

I samtliga klasser skall spelarna 1, 2 delta vid prisutdelning efter klassens slut på söndagen. 
3-12:an får sina priser löpande efter de åkt ut. Varupriser från STIGA plus prispengar enligt 
fördelningsnyckel ovan. Prispengar utbetalas inte kontant utan till det kontonummer som 
pristagaren uppger. Eventuell skatt betalas av respektive spelare.

GDPR
Svenska Bordtennisförbundets arrangemang dokumenteras med film, foto och via livesänd-
ning. 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, i film eller via 
livesändning, 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.

ÖVRIGT
Respektive förenings tävlingsdress skall användas. Time-out och coaching är tillåten. 

Välkomna önskar:
Svenska Bordtennisförbundet,

Stockholms Bordtennisförbund och Tibble-Kungsängens BTK
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