Årets konvent är en kreativ mötesplats för pingisfamiljen där
frågorna kring hur vi gemensamt ska utveckla svensk bordtennis får huvudfokus. Vi tar avstamp i ett framgångsrikt VM på
hemmaplan och diskuterar frågor som:
• Hur tävlar vi i framtiden?
• Hur skapar vi utbildningar i världsklass?
• Hur jobbar vi gemensamt för att bli fler i pingisfamiljen?
Tag chansen att lyssna och interagera direkt med de som
arbetar professionellt med dessa frågor.
Var med och påverka vägen in i framtiden för svensk bordtennis!

KONVENT ’18
Program Bordtenniskonvent
Köping 13-14 oktober

PROGRAM

LÖRDAG 13 OKTOBER
10-12:00
Registrering
12:00
Lunch
13:00
Köpings kommun hälsar välkommen!
Ny organisation med ny förbundschef,
sportchef samt ny ledningsgrupp –
Visioner och framtidstänk
Petra Sörling/Thomas Buza
Landslagsorganisationen – Vilka visioner
har vi?
Mikael Andersson
14-15:15
Seminarieval 1
a) Parafrågor – Varför är Sverige så bra
inom parapingisen?
Daniel Ellermann, förbundskapten
Vad behöver vi förbättra för att leva upp till
inkludering i SBTF?
b) Pingisligan dam och herr
Analys och utblick – hur ser det ut idag?
Pingis på webben – vikten av synlighet
Skapa forum för att mötas
Max Ansbro/Mikael Andersson
c) Rösträtt vid framtida förbundsmöten
Fråga, diskutera och ta del av nytt förslag
ang. rösträtt p.g.a. förbundsutvecklings		
projektet. Information och dialog.
15:15-15:30 Fika on the go
15:30-17:00 Interaktion med spelare/tränare i
landslaget, live clinic
Mikael Andersson/Sören Ahlén dialog
förbundskapten och landslagsspelare
17-18:15
Hur kan vi gemensamt få vår pingisfamilj
att växa?
VM-reflektion av Johnny Ewerstein
och Mikael Andersson
Rekrytering – en gemensam resa:
Vad kan klubbarna göra? Vad kan
distrikten göra? Vad förväntas av SBTF?
Hur växer vi tillsammans? Interaktion med
deltagarna i samverkan med SBTF,
Ebba Wengström/Eskil Tyrberg
18:15-19:30 Hur ska vi tävla i framtiden?
Nulägesanalys
Brainstorming – vilka idéer har
pingissverige?
Sammansättning av grupp för att ta fram
nytt förslag
Bengt Andersson/Ebba Wengström
20:15
Middag med anekdoter från VM
SÖNDAG 14 OKTOBER
09.00
Backspegel, återblick, eventuella
reflektioner från gårdagen
09:15-10:30 Hur vill du och din förening

10:30-11:15

11:15-11:30
11:30-12:30

12:30-13:00
13:00
Kostnad
Anmälan

Övrigt
Kontakt

Moderator:

utbilda er i framtiden?
Krister Hertting och Urban Johnsson,
Högskolan i Halmstad berättar om
PIKA-programmet – Professionell
idrottskarriär och arbetsliv
Vad har vi gjort?
Nulägesanalys – Hur tänker vi framåt?
Visa digital plattform på ITTF, vilka
andra förbund har lyckats?
Mikael Andersson/Emma Persson/
Inger Mann/Mikael Peterson/
Marit Brodd Almgren/Marie Persson/
Seminarieval 2
a) Hur vill du och din förening utbilda
er framöver? Vad är viktigt?
Dialog: Marit Brodd Almgren/Lars
Sundling/Marie Persson
b) Hur får vi fler att utbilda sig till domare?
Hur får vi tag i fler utbildningsledare?
Hur var det att döma VM?
Dialog: Patrik Björs Strand/Leif Stjerna
Ingrid Bogren/Nora Khidir
c) Hur får vi fler föräldrar att engagera sig?
Dialog kring föräldrautbildning och
engagemang
Eskil Tyrberg/Roger Edeflod
Fika on the go
Vilka evenemang ska vi satsa på –
”Destinationsprojektet”?
Framgångsrikt samarbete mellan förbund,
förening och kommun
Max Ansbro/Petra Sörling
Avslutning – Framtid – hur går vi vidare?
Petra Sörling/Thomas Buza
Lunch
Konventpaket med kost och logi i
dubbelrum 13-14 oktober, 1.000 kr.
Enkelrumstillägg 300 kr.
Anmälan gör du via utbildningsmodulen
som finns på SBTF:s hemsida;
svenskbordtennis.com. Klicka på
Utbildning i toppmenyn och därefter
Arrangemang och Utbildningar i
vänstermenyn.
OBS! Var noga med att fylla i alla
uppgifter och att välja vilka seminarier du
vill delta i.
Mindre justeringar av programmet kan
komma att göras.
Vid frågor kontakta Marit Brodd Almgren
E-post: marit.brodd.almgren@
svenskbordtennis.com
Tel: 073-749 08 11
Mikael Andersson

