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Vad innebär RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott för Svenska
Bordtennisförbundets tävlingsverksamhet?
RF:s anvisning (ett sammandrag av RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott med fokus på tävlande)
Riksidrottsstyrelsen beslutade 2014-05-23 anvisningar om barns och ungdomars idrottande.
Dokument innehåller RS anvisningar för hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas.
”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till
allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad
idrott.”
Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska
bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Enligt Barnkonventionen är
alla barn till och med 18 års ålder. Inom idrottsrörelsen har vi dock valt att göra en distinktion mellan
barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar.
Barn definieras därför som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar som de mellan 13-20 års
ålder. Denna åldersgräns ska dock inte ses som absolut, utan snarare som ett riktmärke.
Det är viktigt att poängtera att även om huvuddelen av barn och ungdomars idrottsliv består av
träning är tävlingen för många det viktigaste. Tävlingen som sådan har ett egenvärde och är ett
moment i idrotten som barnet eller ungdomen ofta siktar på och ser fram emot. Att prestera i kamp
med andra ger för många barn och ungdomar liksom för oss vuxna en mening till den träning de
lägger ner. Men det är viktigt att komma ihåg att tävlingen inte alltid är drivkraften för dem och att
utformningen av tävlingen har stor betydelse.
Det är vidare centralt att barn ägnar sig åt att idrotta, inte resa till och från träningar/tävlingar. Barn
liksom vuxna blir bra på det de tränar på och att åka bil/tåg/flyg som passagerare bör inte vara
merparten av tiden som barn spenderar i idrotten. Vi tror även att det är viktigt att barn har saker att
se fram emot och inte omedelbart få allt serverat.

RF:s anvisningar:
• Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda
tävlingen.
• Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn ska ta hänsyn till barnens
utvecklingsnivå.
• Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) ska inte vara så hög att den går
ut över träningen.
Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta
några sitta på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer
stimulerande än ständiga segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så
många som möjligt eftersom ingen med säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå. Så
många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.
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RF:s anvisningar
•
•
•
•
•

Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som
kräver kvalificering.
Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.
SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.

Barn vill idrotta, inte sitta i en bil till och från tävlingar eller matcher. Därför bör tävlandet ske så
lokalt som möjligt.
Nationella mästerskap och tävlingar som bara är öppna för de bästa är per definition prestigefyllda
och sätter olämplig press på barnen, där tävlingen ska vara en del av den idrottsliga leken.
Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i relation till den egna
utvecklingen, inte till andra. Rankinglistor, vare sig de är nationella eller bara omfattar den egna
föreningen, innebär just att barn jämförs med varandra.
Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling. Men deras prestationer ska
sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra.
Att tidigt plocka ut barn till lands- eller distriktslag innebär i första hand en premiering av tidig
mognad och säger ingenting om deras utvecklingspotential. Det är viktigt att komma ihåg att vägen
till en landslagsuttagning börjar fler år i förväg. För att bli uttagen till exempelvis ett 15-årslandslag
krävs oftast att man visar framfötterna senast i 13-årsåldern.
Internationella tävlingar är i de flesta fall prestigefyllda och innebär långa resor. Det vi talar om här är
naturligtvis inte möjligheten för barn som bor i gränsområden att tävla i grannlandet, som kan ligga
närmare än närmaste svenska motstånd. Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i
centrum och inte barnens inbördes rangordning.

RF:s kontrollapparat
I den debatt som förs kring barn- och ungdomsidrotten får RF ofta frågan hur vi ser till att föreningar
och förbund följer de riktlinjer som finns i ”Idrotten vill” och hur vi hanterar fall där verksamheten
uppenbart strider mot dem.
En utgångspunkt är att det är både praktiskt och principiellt otänkbart att bygga upp en omfattande
kontrollapparat. Den verksamhet som eventuellt står i strid med anvisningarna finns huvudsakligen i
den dagliga tävlings- och träningsverksamheten, och det finns uppenbart ingen möjlighet att täcka
nästan 5,5 miljoner aktiviteter varje år. Det är inte heller önskvärt. RF kommer dock att agera när vi
på ett eller annat sätt får information om en verksamhet som uppenbart strider mot anvisningarna.
Grundprincipen är att försöka åstadkomma en utveckling av förbundens/föreningarnas verksamhet
genom dialog med berört förbund/förening och att också ge stöd till det genom till exempel
utbildning. Bara i sista hand blir ekonomiska sanktioner aktuella. Men statligt stöd ska enligt både
förordningen om statsstöd till idrottsverksamhet och Riksidrottsförbundets egna LOK-stödsregler
inte utgå till verksamheter som inte utgår från ett barnrättsperspektiv och strider mot intentionerna i
Idrotten vill.
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Svenska Bordtennisförbundets tävlingsverksamhet i dag för barn
Enligt RF:s definition är aktiva upp till och med 12 år att betrakta som barn. Vilka tävlingar finns inom
SBTF för denna ålderskategori på nationell nivå som det krävs någon form av kvalifikation till?

Ungdoms SM

Vid ungdoms SM är 12-årsklassen den yngsta. Tävlingen genomförs som singel- och dubbelspel.
Antalet deltagare i 12-årsklassen för pojkar uppgår till 80 och i motsvarande flickklass 48 spelare. För
att få delta vid Ungdoms SM krävs kvalificering. Kvalificering sker dels genom seger i distrikts- eller
regionsmästerskap, dels via rankingpoäng som samlats in vid lokalt, regionalt eller nationellt
tävlande.

Pingisiaden

Tävlingen är öppen för barn som under säsongen tillhör 11-års klassen. Tävlingen startar med
kvalificering via zon eller kretstävlingar för att sedan gå vidare med distrikts- och regionspel för att
kvalificera sig till riksfinalen som tidsmässigt och geografiskt spelas i samband med Senior SM.

Talangjakten

Tävlingen vänder sig till pojkar och flickor tillhörande högst 11-årsklassen. SBTF:s syfte med
tävlingen är att få en överblick över nivån på denna kategori av spelare, erbjuda en tävlingsform där
alla får spela lika många matcher under en helg, få möjlighet att både informera tränare, föräldrar
och spelare om intressanta områden samt skapa möjlighet till många informella möten. De
individuella resultaten i sig under tävlingen är inte av stor betydelse för framtiden.
Uttagning sker via erhållna rankingpoäng i 11 årsklassen. Totalt deltar 48 pojkar, varav åtta har
kvalat in. De som inte kvalat in kan delta och då spela om platserna 49 och lägre. I flickklassen är 24
spelare kvalificerade till huvudturneringen, varav sex har kvalat in. Ytterligare flickor kan delta och
då spela om platserna 25 och lägre.
I såväl pojk- som flickklass spelas tävlingen i form av poolspel samt ett avslutande slutspel där
placeringarna fastställs.

Bästa Fyran

En tävling för klasslag i årskurs 4. Sex deltagare + reserver. Lagtävlingen genomförs i olika nivåer.
Länssegrare är kvalificerad till riksfinal.

Av SBTF sanktionerad tävling men med annan arrangör
Yasaka Ungdoms Grand Prix

Ungdoms Grand Prix arrangeras av BTK Safir tillsammans med ytterligare medarrangörer. Grand Prix
genomförs vid ett antal nationella tävlingar där deltagarna samlar poäng efter placering. 12årsklassen är den yngsta Grand Prix klassen. Vid anmälan till deltävlingarna avgör placeringen på den
nationella rankingen vilka som får delta om det maximala antalet startande överskrid.
Grand Prix avslutas med ett slutspel dit de 12 spelare med högst ihopsamlade poäng vid
deltävlingarna är kvalificerade.
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Ranking
I SBTF:s dataranking finns ingen undre åldersgräns. I regler för dataranking anges ingångspoäng för
ny spelare ned till 9 år. Utsökning kan göras per årsklass, vilket kan ge en ranking per åldersgrupp.

Vad behöver förändras?
De tävlingar som i första hand måste ifrågasättas utifrån RF:s anvisningar är
•
•
•

Ungdoms SM för 12 åringar
Yasaka Grand Prix slutfinal för 12 åringar (ej deltävlingar)
Ranking för spelare 12 år och yngre

Ungdoms SM är ett tydligt elitevenemang för 12 årsklassen, och skall inte förekomma enligt RF:s
anvisningar.
Likaså skall nationella tävlingar, som kräver kvalificering, inte förekomma. I Yasaka Grand Prix spelas
ett antal deltävlingar där poäng ges och som grundar rätten att delta i riksfinalen. Däremot finns
inget hinder att delta i deltävlingarna.
Ranking för spelare under 13 år skall inte förekomma enligt RF:s anvisningar.
I andra hand bör följande tävlingar ifrågasättas:
•
•

Talangjakten
Pingisiaden

Båda tävlingarna ska ifrågasättas i och med att det utses en nationell segrare. I Pingisiaden kan
segraren ses som inofficiell svenska mästare i 11 årsklassen.
Samtidigt har båda tävlingarna till viss del inslag av propaganda. Det blir en avvägningsfråga huruvida
dessa två tävlingar skall tillåtas eller inte.
Även Bästa Fyran faller inom åldergränsen för RF:s anvisningar. Men här är det en helt annan typ av
tävling utan direkt elitkoppling. Klasslag tävlar tillsammans och där flertalet inte är tävlingsspelare
eller tillhör en bordtennisförening. Tävlingen bör ses som ett rent propagandaarrangemang där
riksfinalen innehåller andra aktiviteter än pingis.
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Sammanfattning
ÅR

2017

2018

2019

JSM

Spelas i klasserna 14
och 17

Spelas i klasserna 14
och 17

Ett
ungdomsmästerskap
(13,15,17)

USM

Spelas i klasserna 12
och 15

Spelas i klasserna 13
och 15

Ett
ungdomsmästerskap
(13,15,17)

Top-12/ Top48

Nytt namn och
upplägg

Dataranking

Höst: Alla 12-åringar
och yngre döljs i
rankingen

Lag-SM

Spelas i 12,14,15

Spelas i 14,16,18

Pingisiaden

Vår: spelas Riksfinal
Höst: Kvalificering tas
bort och spelform
som dagens
talangjakt

Vår: Ingen riksfinal

Talangjakten

Spelas för sista
gången dock utan
uttagning

Koncepttävling

En ny koncepttävling
för barn-och
ungdomstävlande
införs

Höst:Nya
datarankingen införs
fullt ut
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Svenska Junior- och Ungdomsmästerskapen (JSM/USM)
Under flera år har upplägget och åldersfördelning för våra junior- och ungdomsmästerskap
diskuterats. Sedan årsmötet 2012 har förslagen förfinats och i kombination med
Riksidrottsförbundets nya anvisningar för barn och ungdomsidrott kommer här förslaget för våra
rikstävlingar:
•
•

•

•
•
•

Ålder

JSM och USM slås ihop till en tävling som spelas under våren.
För att arrangörer och föreningar skall ha tid att anpassa sig sker förändringen i en
övergångsperiod:
o Mästerskap 2017 spelas oförändrat: USM: 12,15, JSM: 14,17
o Mästerskap 2018 ändras 12-årsklassen till 13-årsklassen men två separata
mästerskap spelas; USM: 13,15, JSM: 14,17
o Mästerskap 2019 ett mästerskap spelas och 14-årsklasser försvinner; 13,15,17
o Mästerskap 2020: införande av ev. nya spelformer och kvalificering
o Spelare får max delta i en av dessa klasser.
20-klassen lämnas oförändrad både vad gäller spelplats (i samband med Senior-SM) och
kvalificeringsform. 20-årsklassen stannar kvar på Senior-SM och är öppen för alla 13-20
år som kvalificerat sig enligt regelverket.
Spelform rent praktiskt exempelvis antal dagar för ett stort mästerskap, antal deltagare,
kvalificering mm arbetas vidare.
I samband med inkluderandet av Parabordtennisen bör även frågan om att lyfta in
Parajuniorklasserna räknas på.
Nedan finns sammanställningar på tidigare och nuvarande förslag på åldersfördelning av
våra rikstävlingar:
Förslag förbundsmöte 2015
Lag-SM Top12
Ind SM
12
X
13
X
14
X
15
X
16
X
17
X
18
X
19
X
20
X

Nuvarande
Lag-SM Top12

Ålder
12
13
14
15
16
17
18
19
20

X

Ind SM
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
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Nytt förslag 2016
Lag-SM
Top12

Ålder
12
13
14
15
16
17
18
19
20
•

Ind SM
X

X
X
X
X
X
X

På sikt: finns planer att för individuella SM-tävlingar införa kvalificeringstävlingar där de X
antal bäst placerade i respektive klass direktkvalificeras till respektive SM. Dessutom kvarstår
kvalificeringen via Distrikts- och regionsmästerskap.

Pingisiaden
•
•
•
•
•
•

Pingisiadens ålder ändras från dagens 11 år till 12 år för att få en röd linje med var vi drar
gränsen mellan barn och ungdomar.
All kvalificering tas bort (krets-, distrikts-, regionnivå)
Tävlingen fortsätter att spelas men med fri anmälan på både krets-, distrikt- och regionnivå
Riksfinalen tas bort, sista riksfinalen spelas våren 2017.
Seedning får ej förekomma.
Ny spelform: spelas i dagens talangjakten form, dvs alla spelar lika många matcher. Fokus
skall vara att alla får spela så många och jämna matcher som möjligt. Ej resultatfokus.
o Spelform i utgångsläget. Självklart får antal pooler samt storlek anpassas efter det
exakta antalet startande.
o Gruppspel där spelarna är indelade i sex pooler om 8 spelare där alla möter alla inom
respektive pool. De två bästa i varje pool går vidare till A-slutspel, 3:an-4:an till Bslutspel, 5:an-6:an till C-slutspel och 7:an-8:an till D-slutspel. Slutspelet spelas i
poolspel om 6 spelare i varje pool. Efter slutspelspoolerna spelas 2
placeringsmatcher / spelare.

Talangjakten
•
•

Tävlingen spelas sista gången våren 2017.
Ersätts med koncepttävling, se nedan.

Ny koncepttävling
För att praktiskt testa och visa nya tävlingsformer för barn och ungdomar införs en ny koncepttävling
som arrangeras av SBTF i samarbete med en förening eller distrikt.
Tävlingens spelform kan göras om från år till år.
Exempel på tävlingsformer kan vara spel på minibord, återkval, rundpingis, TTX mm.
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Top 12 -> Top 48
•

Top-12 föreslås göras om från åldersindelad till rankingindelad samt byta namn till Top-48.

•

Tävlingen är öppen för spelare 13-20 år. Utifrån aktuell ranking delas spelarna upp i 4 klasser
för pojkar och 4st för flickor med 12 spelare i varje. Aktuell gruppindelning görs senast
möjligt, dock senast 18.00 kvällen innan start.

•

Region Top-12 görs också om till Top-48 spelas enligt samma uttagnings- och
fördelningsprincip som ovan. Kvalificering till Riks- Top12 försvinner. Det är upp till varje
Region att arrangera Top-48

•

Förändringen görs för att skapa så många jämna matcher som möjligt och så bra
matchträning som möjligt, både för den yttersta eliten och de strax bakom.

Lag-SM för Ungdom
•

Tävlingen föreslås spelas i följande åldersklasser: 14,16,18. För att skapa en ”huvudklass” att
fokusera på varje år.

•

Inga övriga spelformsförändringar just nu men möjligen att Lag-SM finalen starar på
fredagen.
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Dataranking
Rankinglistor för barn får enligt RF:s anvisningar inte användas. Dock finns fördelen med att vi med
hjälp av listorna kan skapa jämna matcher då spelarna är rangordnade i spelstyrka. Att tävla är en av
grundprinciperna i all form av idrott och att göra det på ett kul och utvecklande sätt i jämna matcher
är något som vi behöver skapa när vi skapar våra tävlingar.

Vi tror att vi genom att fortfarande räkna rankingpoäng kan gå ifrån den traditionella
åldersindelningen till att istället dela in efter spelstyrka. Detta kan så klart göras på många olika vis.

Vi tror också att den nuvarande plus-/minuspoängrankingen är ett bra verktyg för att skapa bra
spelstyrkelistor. Dock kan användandet av rankingen för exempelvis kvalificeringar och uttagningar
minskas och därmed minskas behovet av en bra ranking. Fokus bör vara på utveckling snarare än
kortsiktiga toppar. En ranking med enbart pluspoäng (det gamla systemet) skapar ett ökat resande
vilket inte skall uppmuntras i RF:s anvisningar.

Förslag på förändringar:
•
•
•
•

Seedning bör ej användas för 12-åringar och yngre
Aktivt se till att rankingen används mer i tävlingssammanhang
Steg 1 (hösten 2017): Ta bort uttagning och seedning för 12-åringar och yngre. Rankingen
räknas som idag men döljs på internet men ordningen är synlig för tävlingsarrangörer
Den dolda delen döps om till ”Verktyg för jämna matcher för barn”

För steg 2 i förändringen i datarankingen finns två olika alternativ. Båda kräver dock tekniska
förändringar, därför föreslås dessa förändringar att införas först säsongen 2019-20.

Förslag 1 Dataranking
•
•
•
•
•

Alla spelare upp till och med 12 år registreras i datarankingen.
Spelarna delas upp i gruppen där poängen döljs.
Tävlingsklasser kan delas upp efter spelstyrka
Då spelare 12 år och yngre spelar mot äldre i exempelvis seriespel eller på tävlingar räknas
dessa som ”0” matcher i datarankingen och 12-åringar och yngre seedas aldrig på tävling.
12 åringar och yngre tas ej ut till mästerskaps/kvalificeringstävlingar.

Förslag 2 Dataranking
•
•
•
•

Alla spelare upp till och med 12 år registreras inte i datarankingen.
Tävlingsarrangörer uppmuntras till nya tävlingsformer för barn, dessa görs tydliga för
tävlingsarrangörerna.
Då spelare 12 år och yngre spelar mot äldre i exempelvis seriespel eller på tävlingar räknas
dessa som ”0” matcher i datarankingen och 12-åringar och yngre seedas aldrig på tävling.
12 åringar och yngre tas ej ut till mästerskaps/kvalificeringstävlingar.
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Riktlinjer för barn-och ungdomstävlingar
•

Tävlings- och regelkommittén har under hösten 2016 tagit fram riktlinjer och
rekommendationer för skol- och distriktsverksamhet:
o Vi uppmuntrar till skoltävlingar och annan verksamhet som rör sig i skolans värld.
o Vår rekommendation är att varje arrangör av tävlingar för barn-och ungdomar bör
anpassa verksamheten ur ett barnperspektiv.
o Kvalificeringstävlingar får inte finnas för barn upp till och med 12 år får ej
förekomma.
o Tävlingar för barn bör tidsbegränsas.
o Klassegrare bör ej utses för barn upp till och med 9 år.
o I så stor utsträckning som det går bör alla barn få spela lika många matcher.
o Långa resor bör undvikas. Dock kan undantag finnas exempelvis en årlig klubbresa
eller liknande där fokus är samhörighet snarare än resultatfokus.

Övrigt
•
•
•

•

I samband med Para-bordtennisens flytt till SBTF föreslås att Para-SM spelas samtidigt som
senior-SM och ersätter därmed Pingisiadens Riksfinal.
Förutom tävlingsdelarna kommer RF:s nya anvisningar för barn och ungdomsidrott påverka
utbildnings-, elit- och träningsverksamheten.
Vill man läsa anvisningarna i sin helhet finns de här:
o http://www.rf.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--ochungdomsidrott/riktlinjeranvisningar/anvisningar-for-barn-ochungdomsidrott_bladet.pdf
SBTF påminner också om §70 i SBTF:s Tävlingsregler:
o § 70. Speltillstånd utomlands för tävlingar
Spelare som önskar delta i individuell tävling i utlandet, skall inhämta tillstånd till
detta från SBTF.
För tävlingsspel (ej seriespel) inom de nordeuropeiska länderna fordras inte speciellt
tillstånd från SBTF.
o Barn (upp till och med 12 år) kommer inte att få sanktion för spel utomlands.

