
Både för nybörjare och dig  
som spelat förut! 
För dig som spelar i förening  
eller i skolan eller på fritidsgården! 

Är du född 2011 
eller senare och är 
sugen på att tävla i 
pingis? 

Arrangeras av 
Stockholms  
Bordtennisförbund  
och STIGA 

Vill du va me? 
Anmäl dig via din 
förening eller skola 

Tre chanser att delta:  
Sön 11 dec 2022,  
Lör 14 jan 2023,  
Sön 12 feb 2023 
Finalhelg:  
Lör-Sön 11-12 mars 2023 

E-post: info@stbtf.se 
Hemsida:www.stbtf.se 



 
Utmärkt tävling för nybörjare men även öppen för ”etablerade” spelare. 
Tävlingen är även öppen för spelare som ej är medlem i någon pingisförening. 
 
SPELDAGAR o ANMÄLAN 
  Heat 1 spelas söndag 11 december 2022 (anmälan senast 28 nov 2022). 
  Heat 2 spelas lördag 14 januari 2023 (anmälningsperiod 29 nov 2022-2 jan 2023) 
  Heat 3 spelas söndag 12 februari 2023 (anmälningsperiod 15 jan-30 jan 2023) 
  Finalhelgen arrangeras den 11-12 mars 2023. 
   
  Anmälan e-postas till: info@stbtf.se. Ange namn, födelseår och klubb/skola 
  (Kontrollera alltid att mailet kommit fram) 
   
SPELLOKAL: Liljeholmshallen, Mejerivägen 4, Stockholm . (T-bana Liljeholmen). 
 
KLASSER: Pojkar och flickor födda 2011 
  Pojkar och flickor födda 2012 
  Pojkar och flickor födda 2013 
  Pojkar och flickor födda 2014 
  Pojkar och flickor födda 2015 eller senare 
   
TÄVLINGSFORM: I heaten delas deltagarna in i grupper med ca 5 spelare i varje, där alla möter alla. 
   Matcherna spelas i bäst av 3 set. 
  Man kan kvalificera sig till finalhelgen antingen genom heat 1,2 eller 3. 
  Spelare som kvalificerat sig till finalhelgen får ej delta i de övriga heaten. 
   
PROGRAM: Med anmälda och starttider finner du på vår hemsida (www.stbtf.se) ca 10 dagar innan 
  respektive tävlingsdag. 
 
STARTAVGIFT: 100:-/heat. 
  Startavgiften faktureras respektive förening efter respektive heat. 
  OBS! För de spelare som inte är medlem i en pingisförening så gäller 
  betalning via Swish på plats. 
 
DIREKTKVALIFICERING: De 8 främsta killarna från finalspelet 2022 i klasserna pojkar födda 2011,  
  födda 2012 och födda 2013 har möjlighet att bli direktkvalificerade till slutspel. 
  Om ni vill använda er av denna möjlighet, ange detta i samband med anmälan. 
 
PRISER:   Alla deltagare får medalj!  
 
FRÅGOR:  Ring Thomas, Stockholms Bordtennisförbunds kansli 08-410 224 91 
 
Stockholms Bordtennisförbund, Mejerivägen 4, 117 43 Stockholm 
Plusgiro 22 95 14-5, Organisationsnummer 802005-6191, info@stbtf.se, www.stbtf.se 


