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Mötet öppnades av Mika med ett hjärtligt välkomnande och därefter gjordes en sedvanlig
presentation av alla deltagare.
Idrottslyftet
Ansökan om Idrottslyftet är möjligt till söndag 4/12, kontakta Tomas Andersson (08-699 63 50,
tomas.andersson@bordtennis.rf.se) på Svenska Bordtennisförbundet vid frågor.
Glöm inte att ni kan få tillbaka delar eller hela kursavgiften för olika utbildningar, t ex Ungdom 1,
Förbundsdomare, Plattformen och Tävlingsledarutbildning.
SISU Idrottsutbildarna
Tobias Wallerius och Per Håkansson tog ton och berättade om SISU:s verksamhet mot pingisen. Just
nu görs en större satsning mot pingisföreningarna i Stockholmsområdet. Tidigare har det gjorts ca 34 föreningsbesök per år, i år har det gjorts ca 20 sådana besök. Per berättade om hur han har jobbat
med den första kontakten med föreningarna, och att Tobias kommer ta över kontakten i ett senare
skede. De ser gärna att ännu fler föreningar tar kontakt med SISU.
Genom SISU har föreningarna möjlighet att få stöd med GTU- och Plattformenutbildningen.
Man talade också om förutsättningarna att söka stöd genom lärgrupper.
Efter detta delades ett pris ut till Hammarby IF BTF med motiveringen ”för väl utförd rapportering
och bra exempel på en förening som väl visar på vad de gör i föreningen”. Priset bestod av ett diplom
på 10 000 kr att användas till utbildning.
Utbildningskommittén, Bengt Johansson
Bengt började med att berätta om den nya utbildningsstegen, och att den skall ge bredare och
djupare ledarkunskaper jämfört med den gamla Steg-utbildningen.
Åsikter om att de grundande utbildningarna är för enkla för dem som gått gamla Stegutbildningar
togs upp, det finns risk att dessa väljer att inte gå utbildningar pga. detta.
Det blev en diskussion när frågan om tidpunkt för Ungdom 1 togs upp. Tanken har varit att lägga två
kurser per år, en i september och en i januari. Kursen i september fick ställas in pga. för få deltagare.
Det är svårt att sätta ett bra datum för denna utbildning, man vill att så många som möjligt skall gå
denna. Man bör ibland prioritera utbildning i förhållande till tävling. Mötet diskuterade fram att maj
och november är bättre tidpunkter. Maj-utbildningen ger goda möjligheter att direkt få in
nyutbildade tränare till sommarens lägerverksamhet. Utbildningskommittén tar med sig förslaget.
Bengt nämnde också gladeligen att nya Pingiscentret ger mycket bättre förutsättningar att
genomföra bra utbildningar.
Nästa GTU-utbildning går i april. Nästa Ungdom 2-utbildning går på Bosön 5-8 januari, sista anmälan
är 15 december.
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IFAH (Idrottsföreningen för Alla Handikappade), Staffan Johansson
Staffan berättade om IFAH:s verksamhet. IFAH har under många år varit en stor förening. Många
pingisaktiva har både spelat i IFAH och inom den ”vanliga” verksamheten.
Han vädjade även om att man i föreningarna informerar att IFAH finns. Det ger goda möjligheter till
mer träning, och att få delta i internationella tävlingar. Bra komplettering. En del tillhör IFAH just för
att få denna möjlighet.
Styrelsen
Thomas Wadsten berättade om SOC med det ekonomiska resultatet i fokus. Det har visat sig att det
alltid är svårt att arrangera större internationella/nationella tävlingar (mästerskap) i Stockholm och
gå ekonomiskt plus. Vi är av traditionen väldigt bra på att arrangera större tävlingar generellt i
Sverige.
Det är väldigt viktigt att föreningarna i Stockholm ställer upp med folk när det nalkas sådana
tävlingar. Förbundet har inte möjlighet och ork att kunna ta hela lasset själva.
Därefter berättade Patrik och Thomas kort om Veteran-VM 25-30 juni 2012.
Tävlingen är det största som någonsin har arrangerats i Sverige i pingissammanhang, och att den
spelas i Globen, Hovet och Annexet gör att detta kommer bli en upplevelse för livet!
Stockholms Bordtennisförbund skall enligt avtalet se till att hela funktionärsbehovet tillsätts, vilket
handlar om ca 500 personer. Affischer och information om hur man anmäler sig som
funktionär/ambassadör har gått ut till föreningarna.
Mika tog upp Winter Games, en idrottsmässa för skolungdomar, som vid nästa tillfälle går av stapeln
3-7 jan 2012 i Älvsjömässan. Denna gång kommer Kärrtorps BTK (Mattias Drotz) att ha hand om
pingisarrangemanget på plats.
I år är målet att 40 olika aktiviteter och 10 000 unika besökare ska finnas på plats under denna vecka.
Detta är en bra möjlighet för alla föreningar att visa upp sig på ett eller annat sätt, då ca 10
kommuner i Stockholmsområdet gör reklam om evenemanget bland skolungdomarna.
Pingiscentret Liljeholmen
Stockholms Bordtennisförbunds kansli flyttar in 1 januari 2012. Målsättningen är att så många
föreningar som möjligt skall kunna spela i centret. Även spontan-, skol- och företagspingisen ska få
möjlighet att komma dit. Detta kan generera sponsorer och öka intresse för pingis i sin helhet.
Mötesformen för klubbledarträffen
Vi vet alla att det är svårt att samla till ett möte med många deltagare, pga. tidsbrist.
”Det är viktigt med fysiska möten i ett av leden för att vända den nedåtgående trenden inom
Stockholmspingisen”
Förslaget blev att StBTF skickar ut listor (remiss) där föreningarna får kryssa i vad just de är
intresserade av att ta upp på ett möte. Vi fortsätter således att träffas fysiskt för att få givande
dynamiska diskussioner.
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Tävlingskommittén
Distriktsserierna har kommit igång ganska bra med rapporteringen till PlanAssist, trots att seriernas
första omgångar spelades under perioden för SOC och stödet från StBTF inte hanns med.
Ett förslag kom upp om att öka inrapporteringsgränsen till 3 dagar, istället för det nuvarande 2
dagarna. StBTF tittar på det.
Mötet vill att St Erikscupen skall gå in i PlanAssist redan till vårserien 2012, detta går i ledet för att
höja statusen på tävlingen. Följdfrågan blev huruvida vi löser problemet med eventuella felaktigt
inmatade resultat. Kan man komma ifrån det genom att endast testa med högre serier? Mötet slog
fast att det säkraste är att testa med de högsta serierna i de äldre ålderskategorierna. Från ca 11årsklassen och äldre. *
*Vid senare diskussion i Stockholms Bordtennisförbund har vi beslutat att riva upp detta beslut.
Vi tar med St Erikscupens samtliga serier i PlanAssist. Detta för att kunna göra en bättre
utvärdering efter St Erikscupens vårserier 2012. Till hösten tas beslut om huruvida samtliga eller
vissa serier skall fortsätta vara med i PlanAssist.
Thomas Wadsten pratade informativt om den eventuella ändringen av tävlingsformatet R1-R3
tillbaka till A-D-formatet. Detta genom att Datarankingen ”tar bort” relevansen av olika poängnivåer
på tävlingar. Detta ligger just nu under utredning hos Svenska Bordtennisförbundet. En remiss ligger
också ute om att slå ihop JSM och USM igen.
Wadsten tog också upp dagens jättebrist på domare i Stockholmsdistriktet. Stockholm har idag ca 12
verksamma förbundsdomare, vilket inte når upp till behovet då vi har massor av tävlingar och
seriesammandrag på den nationell nivå.
Mötet fick information om vad som gäller för att gå det första steget, distriktsdomarkursen, och att
nästa kurs går 16 och 24 januari med praktik på Ängbys Vinterpool.
DM gick under sedvanlig debatt. Hur ska vi locka de bästa spelarna till att delta under DM?
Diskussionspunkter som togs upp var om t ex prispengar eller direktseedning till slutspelet skulle
kunna vara ett led i detta. Mötet vill ändå understryka med att DM var väl arrangerat.
Mötet var överens om att spelformen för Lag-DM var bra och att vi skall fortsätta med den. Vilket är
att Lag-DM spelas under Skol-DM veckan på kvällstid. Vilket ger den en känsla av ”träningstävling”,
och som kan locka fler att delta.
Stockholms Bordtennisförbund kommer inte att åka ut till skolbesök för Bästa 3:an och 4:an under
denna säsong. Skolorna bjuds istället in till Pingiscentret i Liljeholmen. Förhoppningen är att för
skolorna närliggande föreningar ska kunna göra reklam för sin verksamhet.
Talangen. Samtliga heat spelas i Pingiscentret i Liljeholmen. Slutspelet 24-25 mars 2012 kommer att
spelas i Brännkyrkahallen. Thomas vädjade om funktionärshjälp inför dessa.

4

Anläggningsforum
Stockholm lider av anläggningsbrist för inomhusidrott. Stockholms Idrottsförbund vill via detta
anläggningsforum att alla inomhusidrotter går ihop och samarbetar för att kunna presentera en klar
idé för moderna och funktionella inomhusanläggningar. Genom detta kan vi också påverka
Stockholm Stad att bygga fler anläggningar.
”Det behövs fler hallar i Stockholm, inte fler fotbollsarenor!”
Mika har skickat ut en snabbenkät till alla föreningar om sin anläggningssituation. De föreningar som
inte har svarat på denna ombeds att göra detta, för att belysa hallsituationen i Stockholm för
bordtennisens del.
Mika tog upp Team Stiga Stockholm. Målsättningen är 1-2 träningstillfällen för killar och tjejer mellan
10-15 år. Pingiscentret öppnar upp för bättre möjligheter.
En av kvällens sista punkter handlade om distriktsläger. Mats Persson (Stocksund) tog upp den
nuvarande nivåstegen för lägerverksamhet på hög nivå. Vi har i Sverige idag Team Stiga, Riksläger
och Regionsläger för uttagna spelare. Vad vi behöver på distriktsnivå är ett läger för uttagna 8-10
åringar, det för att ge även de bästa spelarna bra förutsättningar att utvecklas.
Segeltorps BTK (Peter Angebrandt) håller just nu på att titta på möjligheterna att genomföra ett
sådant läger i Stockholm.
Anders Bölenius informerade om att ett öppet läger i regi av Spårvägen/Boo KFUM kommer att köras
på varje lov med plats för ca 100 spelare. Taxan blir detsamma för spelare från alla klubbar.
Övrigt
Patrik informerade om att Svenska Bordtennisförbundet nu kommit ut med en regelbok
innehållandes Spel- och Tävlingsreglerna. Denna kan beställas från SBTF till priset av 50kr/st.
Mika avslutade mötet med orden ”Tack för en välfylld och intressant träff! Det känns som att vi nu är
på gång!”

30/11-11
Vid knapparna
Patrik Björs Strand och Mika Hasmats
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