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Utbildningssubvention under 2023 

 

BORDTENNISTRÄNARE BAS: Gå fem – betala för en! 
 
Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) ger möjligheten till föreningar att låta sina ledare, 
föräldrar och andra intresserade att genomgå SBTF:s utbildning BORDTENNISTRÄNARE 
BAS till ett mycket subventionerat pris.  

Förening som anmäler fem personer som genomgår utbildningen 
BORDTENNISTRÄNARE BAS och blir godkänd, har möjlighet att få tillbaka kursavgiften 
för fyra. Värdet uppgår till 2 000 kr! 
 
Hur går ansökan till? 

SBTF genomför kontinuerliga avstämningar av godkända utbildningsdeltagare.  När en 
förening uppnår fem godkända utbildningsdeltagare kommer ett manuellt bidrag om 
2000 kr att betalas ut till föreningen. I praktiken innebär detta att för varje fem godkända 
utbildningsdeltagare, kan ett stöd betalas ut.  
Exempel: 2000 kr för de första fem, 2000 kr för de andra fem och så vidare. 

Detta innebär att föreningen inte behöver göra någon aktiv ansökan för att erhålla stödet. 
 
Hur många kan ta del av subventionen? 

SBTF har avsatt 50 subventionspaket under år 2023 för ett värde av 100 000 kr.  
 

Viktig information 

Föreningen ansvarar för att betala kursavgiften enligt ordinarie betalningsvillkor för varje 
deltagare. Subventionen betalas ut i efterhand. 
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BORDTENNISTRÄNARE KLUBB 
 
SBTF kommer under 2023 att ge föreningar möjligheten att erhålla subvention för 
deltagare som genomgått utbildningen och blivit godkända.  
 
 
Hur erhåller föreningen denna subvention? 

För förening som, 

• Anmäler 1 deltagare till en kurs kan få tillbaka 1 000 kr av kursavgiften 
• Anmäler 2 eller fler deltagare till en kurs kan få tillbaka 70 % av totala kursavgiften 

 
SBTF genomför kontinuerliga avstämningar av godkända utbildningsdeltagare.  När en 
utbildningsdeltagare från förening genomgått BORDTENNISTRÄNARE KLUBB med 
godkänt resultat gäller följande procedur: 

• SBTF genomför kontinuerliga kontroller av godkända utbildningsdeltagare 
• När utbildningsdeltagare blivit godkänd kommer subvention att betalas ut 

manuellt av SBTF 

• För att erhålla stöd för två eller fler godkända utbildningsdeltagare krävs att dessa 
har genomgått den fysiska delen vid samma tillfälle. 
 

Detta innebär att föreningen inte behöver göra någon aktiv ansökan för att erhålla stödet. 

Viktig information 

Föreningen ansvarar för att betala kursavgiften enligt ordinarie betalningsvillkor för varje 
deltagare. Subventionen betalas ut i efterhand. 

BORDTENNISTRÄNARE ELIT 

Utbildningen genomförs för första gången under 2023. 
Denna utbildning kommer också att möjliggöra en subvention för godkända 
kursdeltagare. 
Fastställda förutsättningar för subvention presenteras i samband med inbjudan till 
utbildningen.  
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Kontakt 
 
Har ni frågor kring projektstöd är ni välkomna att kontakta Svenska Bordtennisförbundet. 
Ni når oss på info@sbtf.se samt på växelnummer 08-562 78 120 
 
Tjänstgörande handläggare av projektstöd IF hos Svenska Bordtennisförbundet: 
 
Patrik Björs Strand, ansvarig projektstöd  Eskil Tyrberg, koordinator utbildning  
patrik@sbtf.se     eskil@sbtf.se 
073-982 40 60     073-828 81 37     

mailto:info@svenskbordtennis.com
mailto:patrik@sbtf.se
mailto:eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com

