Kartläggning av anläggningstillgången pågår!
Under hösten 2017 har SBTF genomfört en nationell enkät för att kartlägga
anläggningssituationen inom svensk bordtennis. Drygt 150 föreningar svarade på enkäten
som kommer ligga till grund för förbundets fortsatta anläggningsarbete. Under vecka 44 har
de inkomna svaren börjat analyseras och nedan presenteras de första resultaten från enkäten.
Av de svarande uppgav 64 föreningar att de har en
lokal med permanent uppställda bordtennisbord.

De 64 föreningarna har tillsammans
minst 580 bord permanent
uppställda. Det innebär att en
bordtennishall med permanent
stående bord i snitt har ungefär 9
bord för träning och nästan 7 bord
för tävling.

Harer verksamhet permanenta uppställda bord?
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De minsta pingishallarna
med permanent stående bord
rymmer 3 bord. De största
kan ha plats för upp till 20
bord för träning!

Är lokalen tillgänglighetsanpassad?
Nästan 70% av de svarande föreningarna
uppgav att deras lokaler är tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning.
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De allra flesta bordtennisföreningar i Sverige hyr sina lokaler av kommunen. 17,3% uppger
att de äger sina lokaler själva.
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Andra lokaler

De flesta föreningar delar sina lokaler med andra idrottsverksamheter och konkurrens om
halltider kan uppstå mellan de olika idrotterna. SBTF har som målsättning att stärka
föreningarna i deras påverkansarbete gentemot kommunerna
så att förutsättningarna för att spela bordtennis blir bättre. 80% Är er %llgång %ll lokalen
av de som svarade på enkäten uppgav att de har god kontakt
%llräcklig i förhållande
med kommunen!
%ll er förenings storlek?
68% angav att de hade tillräcklig tillgång till
lokaler för deras verksamhet så som den ser ut
idag. 32% menade att de har för lite tillgång
till lokalerna för att kunna bedriva sin
verksamhet idag optimalt.

Har du frågor som rör anläggning? Tveka inte
att höra av dig till SBTF. Eskil Tyrberg är
ansvarig projektledare:
eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com
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