Information SDF-årsmöten 2015

Ekonomi
Det ekonomiska läget för SBTF är ansträngt. Efter flera år av negativa resultat finns väldigt lite av
det egna kapitalet kvar. Sedan beslutet om ändrade riktlinjer för det statliga stödet har
bordtennisen fått sänkta bidrag varje år och inte fullt ut lyckats anpassa kostnaderna efter detta.
Under 2013 togs beslut med effekt from 2014; SBTF reducerade sin anställda personal på kansliet
och genomförde dessutom en flytt av kansliet till Köping. I verksamheten togs också beslut av
kostnadsskäl, ex Riksfinalen av Bästa 4an som pausades i väntan på en kostnadsneutral lösning (ex
sponsor). Inom SBTF gjordes också en omorganisation i syfte att frigöra mer tid för marknad- och
sponsorfrågor.
Av förklarliga skäl har det därför varit en tuff budgetprocess med kraftiga åtstramningar. SBTF
måste bygga upp ett större eget kapital igen för att säkra tryggheten både för personalen och ge
möjlighet till framtida utvecklingsinsatser och det är med detta mål som budgeten tagits fram.
Styrelsen har också diskuterat att gå fram med förslag kring vissa avgiftshöjningar till
förbundsmötet i april.
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Förbundsmötet
Årets förbundsmöte hålls i Gävle den 19 april.

Legends Tour 2015
Den 4 mars spelas Legends Tour i Halmstad Arena med sex av bordtennisvärldens största
legender på plats. Biljetter finns att köpa via Ticnet.

World Cup 2015
Den 16-18 oktober avgörs World Cup herrar i Halmstad Arena. 20 av världens bästa
herrspelare gör upp om World Cup-titeln under tre dagar i Halmstad. Regerande mästare är
Zhang Jike, Kina. Missa inte chansen att se de bästa spelarna i världen göra upp om World
Cup-titeln. Sverige har som värdnation en plats i turneringen. I samband

SOC 2015
Förra årets SOC blev en väldigt bra tävling med ett stort antal deltagare och ett av de starkaste
startfälten någonsin i SOC:s historia. Dessutom var det mer publik på plats än året innan. Med
det sagt siktar vi ändå ännu högre när SOC 2015 avgörs i Eriksdalshallen, Stockholm, den 1115 november. Vi hoppas också att få se mängder av pingisentusiaster på plats och tillsammans
skapa en härlig inramning. (Ej klart ännu).
I samband med World Cup och SOC planeras seminarier, tränarträffar med mera för att göra
dessa till än större helhetsupplevelser.

Plastbollen
ITTF införde inför säsongen 2014/15 den nya plastbollen i sina tävlingar då celluloidbollen inom
kort inte längre kommer att tillverkas. Som en följd av detta beslutade SBTF:s styrelse att införa
plastbollen i Pingisligan damer och herrar samt Superettan inför säsongsstarten.
När styrelsen i början av september, efter diskussion med återförsäljare, försäkrat sig om att
tillgången var tillräcklig för alla lag i de nationella serierna, beslutades att från 1/1 2015 införa
plastbollen även i dessa.
De bollar som används är godkända och testade av ITTF, precis som övrigt pingismaterial. Vi
har dock nåtts av rapporter angående den bristande kvaliteten på plastbollen. Framförallt att
den upplevs gå sönder i större utsträckning än den gamla bollen.

Självklart beklagar vi detta. Vi uppmärksammar ITTF på problemet att våra spelare inte är
nöjda med kvaliteten på de bollar som finns på marknaden. Vi påtalar det även för tillverkare
och återförsäljare. För att få extra kraft uppmuntrar vi även er föreningar att höra av sig till
tillverkare och återförsäljare och påtala att ni inte är nöjda med produkterna som säljs.
ITTF:s mål är att till den 1/1 2016 ha bollar som är så lika celluloidbollen som möjligt. Målet är
satt för att sätta press på tillverkare för att utveckla bra plastbollar som användarna uppskattar.
Därför är även spelare och föreningars engagemang i frågan viktig. Feedback från er och att
bollen används i stor utsträckning, där fel och brister uppmärksammas, är en viktig del för att få
tillbaka bra match- och träningsbollar som är prisvärda.
Plastbollen kommer som planerat att användas i nationella serier och SM-tävlingar under 2015.

Utbildning
Ungdom 1-utbildningar kör vi tufft med under våren. Småland 7-8 februari, Göteborg 2122 februari, Blekinge och Östergötland 21-22 mars.
Nästa tränarutbildning Ungdom 2 genomförs 13-16 augusti.

Tränarträffar 2015
Följande fyra är planerade:
• SM 28 feb 08.00-09.30 (Öppet diskussionsforum)
• JSM, prel. lördag 16 maj
• Rekordspelen, prel. lördag 3 okt
• Ängbys, prel. lördag 31 okt

Utbildningsmodulen
Vi påminner alla föreningar och distrikt om att rapportera alla möten i förening och distrikt
som handlar om utveckling av någon verksamhet (tränarträffar, planeringsmöten inför
föreningens tävling, föräldraträffar, spelarträffar etcertera) i utbildningsmodulen i
IdrottOnline.

Idrottslyftet
Svenska Bordtennisförbundet har under senhösten 2014 presenterat nya riktlinjer för
Idrottslyftet 2015. Det första ansökningstillfället stängde 8 januari, där 52 föreningar tog
chansen att söka för en stor variation av nyskapande projekt. Ta gärna del av de nya
inriktningarna, där man bland annat kan få ut minibord till närliggande skolor, genomföra
rekryterande verksamhet i skolorna på dagtid, eller arrangera föreningssamarbeten!
Nästa ansökningstillfälle stänger den 4 juni, mer information finns att läsa på SBTF:s
hemsida.

Årets arrangemang
För att lyfta upp och understryka vikten av att förbättra alla våra arrangemang kommer
SBTF att införa ett pris för årets arrangemang. SBTF uppmanar medlemmar att nominera
arrangörer (av tävlingar, sammandrag, seriematcher, uppvisningar med mera) som de
anser har gjort det bra och gärna med något lite extra, något utöver det vanliga, kanske
till och med något som sticker ut och inte har testats förut.

EM-framgångar
EM i Portugal blev en stor framgång för Sverige med medalj för både herr- och damlaget.
Det var tolv år sedan sist det hände. Även Ungdoms-EM var ett fall framåt för den
svenska truppen som kom hem med fyra medaljer.
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Fördel Utvecklingsregioner
Vi tror att utvecklingsregioner ger bordtennisen
mer kraft och resurser:
- Anställda föreningsutvecklare
- Starkare styrelser
- Kortare beslutsvägar
- Högre status
- Karriärmöjligheter
- Samlad ekonomi = större möjligheter

Tidsplan

Vi tror på..
• .. En samlad administrativ organisation
• .. En mindre distriktsorganisation
• .. Fler anställda med uppdrag att utveckla
föreningarna
• .. Fler anställningar med möjlighet till karriär
inom pingisen
• .. Att vi behöver bli fler
• ..

