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Sammanfattning

På uppdrag av Svenska Bordtennisförbundet genomfördes en enkätundersökning för att få en
förståelse för hur distrikten i bordtennis ser på sin egen verksamhet, utveckling och framtid.
Syftet med studien är att tydliggöra distriktens verksamhet och syn på sitt egna engagemang
och arbete samt vad för åsikter det finns för en regionalisering av distrikten.
Resultatet av undersökningen visar att distrikten vill utvecklas och utveckla samarbete mellan
gränserna. Samtliga vill att bordtennisen i Sverige ska få en större bredd och en bättre topp.
Slutsatsen av detta är distrikten och förbundet strävar åt samma håll men på olika sätt. Kan
dem tillsammans styra och få bordtennisen att bli en större och mer framgångsrik sport?
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1. Inledning
På uppdrag av Svenska bordtennisförbundet har det genomförts en studie som syftar att
utvärdera distrikten samt få deras syn på en eventuell regionalisering av nuvarande distrikt.
Med regionalisering menas att slå ihop olika distrikt till regioner.

2. Bakgrund
2.1 Historia
”Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) bildades 1926 och dess första ordförande blir Ceve
Linde. Vid första mötet togs flertalet viktiga beslut, bland annat att idrotten skulle kallas
bordtennis istället för pingpong.
Vid första mötet registrerades 36 föreningar. Idag har SBTF cirka 750 föreningar uppdelade
på 23 distrikt.” (http://iof1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=5034)
Svenska Bordtennisförbundets organisation
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2.2 Idén
Under ett möte på SBTF:s kontor satt författaren och Emanuel Christiansson, som är anställd
på SBTF och jobbar med ungdom och utbildningsfrågor, och diskuterade vad vi båda var
intresserade av. Då författaren har erfarenhet av två olika distrikts styrelser har på så sett
upplevt hur olika distrikten jobbar, delvis pga. storlek men även hur olika människor har olika
sätt att göra saker på och hur olika arbetsområden de har även då de båda är SDF.
SBTF är just nu inne i en förbundsutvecklingsfas och första steget är att under det senaste året
jobbat fram en ny utbildningsplan med samarbete med sisu för de olika tränarkurserna som
funnits i organisationen, tanken är att det även ska bli en förnyelse i de andra olika kurserna
som förbundet håller i.

Blått: Förbundet håller i.

Gult: delkurs du kan gå på vilket sisudistrikt du vill

Emanuel berättar att efter förbundsmötet nu i april i Skövde upptäcker man att trots den stora
ansträngningen att nå ut till alla distrikt om vad som hänt senaste tiden så är många
fortfarande frågande. Förbundet ställer sig då frågande till hur deras distrikt egentligen
fungerar, vad de har för verksamhet och hur de mår. Kör de sin egen väg eller är de
intresserade av vad som händer omkring dem? Hur utvecklas Svensk bordtennis?
Förbundet är medvetet om att det inte alltid lätt att få tag på distrikten eller att få dem att
använda sig av deras resurser till dem. Förbundet är därför intresserat av att få reda på vad
distrikten tycker om sin egen verksamhet och för en eventuell framtida regionalisering.

Kommer distrikten lyckas att utveckla sig och behålla föreningarna/öka föreningsantalet eller
kommer Svensk bordtennis ha några få storklubbar kvar runt om i Sverige som suger upp alla
talanger i närområdet?
5

2.3 Tidigare studier
Inga tidigare studier har genomförts.

3. Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka distriktsstyrelsernas syn på sitt egna engagemang
och arbete samt vilka åsikter det finns för en regionalisering av distrikten.

3.1 Frågeställning

 Hur ser distriktens verksamhet ut i dagsläget?
 Vad vill/kan vi göra för att utveckla vårt distrikt och bordtennisen i Sverige?
 Vad är för- respektive nackdelarna med att regionalisera Bordtennisen i 5-9 regioner?
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4. Metod

4.1 Datainsamlingsmetod samt urval

Undersökning är gjord med hjälp av enkäter via Questback, ett program som Bosöns
Idrottsfolkhögskolan använder sig ut i utbildningen. Ett enkelt program som lätt når alla med
e-mailadresser och man kan välja mellan olika diagram att få svaren redovisade i. På grund av
tidsaspekten blev detta ett smidigt alternativ till intervjuer. Enkätundersökningen skickades
till alla 143 styrelsemedlemmar, vars e- mailadresser som fanns tillgängliga på distriktens
olika sidor eller genom förbundets register som antingen satt i en distriktsstyrelse eller i en
kommitté under denna. Det var 67 stycken valde att delta i studien. De fick 25 dagar på sig att
svara, en påminnelse skickades ut efter 14 dagar.

Frågorna kan delas in i tre delar, den första som är bakgrundsinformation för att få en bild hur
distriktens styrelser ser ut. Andra delen handlar om utbildning, vad de själva har deltagit i för
kurser och vad de som distrikt erbjuder sina föreningar eller driver själva för att nå sina mål.,
detta för att få en bra bild om hur distriktens verksamhet ser ut. Den tredje handlar om
regionala samarbeten som finns i dagsläget och vad de anser om att regionalisera Svensk
bordtennis. Enkäten finns som bilaga.

4.2 Statistik

Questbacks rapportverktyg har används för att sammanställa resultaten.
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4.3 Bortfallsanalys

Bortfallet blev relativt stort. Det var 67 av 143 som deltog i enkätundersökningen vilket blir
46,8%. Målet var att få minst tre svar ifrån varje distrikt. Detta uppnådde de flesta dock inte
47,8% av distrikten, dvs. 11/23 distrikt. Även många av de större distrikten uppnådde inte den
önskade svarskvoten. Ifrån Örebro var det enligt kanslisten omöjligt att få styrelsens
mailadresser så där fick jag endast svar ifrån henne.

Detta bortfall kan bero på, för gamla mailadresser, folks ovilja att svara, personen är inte
engagerad längre i något distrikt och struntar därför att svara. Framförallt är det för dålig
uppdaterad av kontaktlista i många distrikt, både på deras hemsidor och till förbundet.
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5. Resultat

Nedan redovisas antalet styrelsemedlemmar som deltog i studien från varje distrikt.

Distrikt:

Antal deltagare:

Blekinge:

3 av 5 deltagare

Bohuslän/Dalsland:

7 av 11 deltagare

Dalarna:

2 av 5 deltagare

Gotland:

4 av 6 deltagare

Gästrikland:

1 av 6 deltagare

Göteborg:

5 av 8 deltagare

Halland:

3 av 8 deltagare

Hälsingland:

3 av 5 deltagare

Jämtland/Härjedalen:

2 av 9 deltagare

Medelpad:

4 av 9 deltagare

Norrbotten:

1 av 3 deltagare

Skåne:

2 av 7 deltagare

Småland:

2 av 5 deltagare

Stockholm:

2 av 6 deltagare

Södermanland:

3 av 8 deltagare

Uppland:

4 av 6 deltagare

Västerbotten:

4 av 9 deltagare

Västergötland:

1 av 3 deltagare

Västmanland:

3 av 4 deltagare

Värmland:

0 av 4 deltagare

Ångermanland:

0 av 5 deltagare

Örebro:

1 av 1 deltagare

Östergötland:

5 av 7deltagare
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5.1 Vilken funktion har du i distriktet?

Alternativ
1 Ordförande
2 Kassör
3 Ledamot
4 Suppleant
5 Valberedning
6 Anställd
7 Kommittémedlem
Totalt

ProcentAntal svar
22,7 %
15
10,6 %
7
48,5 %
32
4,5 %
3
1,5 %
1
4,5 %
3
7,6 %
5
66

Målet var att så många som möjligt av ordföranden skulle svara, av de 23 ordförandena deltog
15 stycken, vilket är 65 %.
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5.2 Kön

Alternativ
1 Man
2 Kvinna
Totalt

ProcentAntal svar
80,3 %
53
19,7 %
13
66

Av de 143 tillfrågade från landets styrelser var endast 25stycken kvinnor, dvs. 17,4
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5.3 Ålder?

Alternativ
1 <-25
2 26-35
3 36-50
4 51-65
5 66->
Totalt

ProcentAntal svar
9,0 %
6
7,5 %
5
38,8 %
26
37,3 %
25
7,5 %
5
67

Statistiken visar att en styrelsemedlem i dagsläget oftast är mellan 36-65år.
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5.4 Hur många år har du varit aktiv i distriktet (styrelse, kommittéer)

Alternativ
1 <-1år
2 1-3år
3 3-5år
4 5->
Totalt

ProcentAntal svar
4,5 %
3
26,9 %
18
17,9 %
12
50,7 %
34
67
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5.5 Vad vill du åstadkomma med ditt engagemang?

Blekinge


Kunskap och engagemang



Dels får jag ut mycket som ledare, men jag vill få alla som vill spela/tycker om pingis
ge dem en möjlighet att utöva sporten pingis som spelare eller ledare.

Bohuslän/Dalsland


Lära mig mer. Bidra med kunskap och idéer.



Ökat intresse kring bordtennisen i distriktet samt verka för att antalet tävlingar i
distriktet ökar



Jag vet faktiskt inte riktigt än. Anledningen till att jag "ställde upp" var att min dotter
spelade bordtennis framgångsrikt under ett tiotal år. Jag har dock tyckt och tycker att
samarbetet mellan klubbar bör bli bättre. Det är nog det som jag i första hand vill
verka för.



Trevnad



Seriespel, Bästa 4-an, dra mitt strå till stacken att utveckla pingisen i distriktet. Vettig
sysselsättning för dagens ungdomar.



Bättre idrott

Dalarna


Vara med och kunna utveckla svensk bordtennis

Gotland


Få bordtennisen av överleva och utvecklas på Gotland. Att det blir fler som spelar
pingis på ön.



Hjälpa till så att förhoppningsvis fler börjar spela pingis



Att få intresset för pingis på Gotland att öka och att vi kan locka fler ungdomar till
sporten på Gotland



Att förbättra möjligheterna inom distriktet.

14

Gästrikland


Hålla igång pingisen så den inte dör ut.

Göteborg


Utveckla distriktet till det mest framstående i Sverige.



Bidra med att utveckla förbundet verksamhet. Säkerställa verksamhet från
nybörjarserier via olika team och pingisgymnasiet till regionala satsningar.
Säkerställa funktioner hos kansliet. Via motioner och förbundsmötet påverka svensk
pingis



Vill vara delaktig i distriktets utveckling inom alla pingisens olika delar. Vara med
och påverka och utforma olika delar inom bordtennisen.



Hjälpa bordtennisen att nå fler utövare.



Satsa på ungdomarna och på tjejpingisen

Halland


Förändra saker till det bättre och genom mitt engagemang visa för andra unga att det
går att påverka .



Jag vill att alla ska ha möjlighet att spela pingis. Förutom breddverksamheten står
också de ideella och yngre ledarna mig nära. Jag arbetar också för att fler skall vilja ta
på sig ledaruppdrag.



Effektivare och bättre verksamhet inom bordtennis, att få sporten leva vidare.

Hälsingland


Jag har ett förflutet som pingisspelare är detta ett sätt att hålla kvar pingisen i mitt liv.
Jag jobbar med redovisning till vardags så jag strävar efter att förbundets räkenskaper
ska vara korrekta.



Som sekreterare skriver jag protokoll. Som domaransvarig försöker jag ordna
överdomare och deras utbildning. är själv ÖD emellanåt. Som serieledare för två
distrikt gemensamt leder jag lagledarmöten och lottar de olika serierna och upprättar
seriekalender och har presskontakter.



I första hand genomföra aktiviteter/utbildningar som utvecklar distriktets
ungdomar/ledare.
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Jämtland/Härjedalen


Lika satsning killar – tjejer.

Medelpad


Öka antal spelare både på elit- och motionsnivå. Fler ungdomar ska beredas möjlighet
att träna och tävla - detta ska möjliggöras genom stöttning till klubbarna och genom att
aktivt besöka skolor och fritidgårdar. Stor satsning på bästa 3:an och bästa 4:an. Höja
kvalitén på tävlingarna.



Bidra till verksamheten i distriktet



Få pingisen "på fötter" igen. Komma igång riktigt med spelare längre ner i åldrarna,
även få in fler tjejer i idrotten. Få in fler personer på domarsidan, både som distriktsoch förbundsdomare.



Att pingisen börjar växa istället för att minska i det lokala perspektivet.

Norrbotten


Utveckling. Nya grepp, mer samarbete. Uppryckning på damsidan som är död nu (inga
tjejspelare.)

Skåne


skapa bättre förutsättningar för att spela pingis i distriktet



Bättre pingisverksamhet på alla nivåer i distriktet

Småland


Då jag är plockad pga. mitt ungdomsengagemang vill jag vara med och fånga upp
klubbar som har tillfällig boom med mycket barn/ungdomar och ge dessa möjligheter
att utvecklas och känna att de är viktiga med stor bredd som jag tror är förutsättning
för bra spets på sikt.



Jag vill att fler skall få prova på pingis och få bästa förutsättningarna till att bli så bra
pingisspelare som möjligt.
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Stockholm


Få jobb inom bordtennisen!



Naturligtvis att vi får ett så bra fungerande förbund som möjligt, efter de
förutsättningar vi har.

Södermanland


Att få mer barn att spela pingis



försöka förbättra för mellanskiktet i pingis



Vill vara aktiv då min son och man spelar och detta med styrelsearbete passar mig då
jag inte spelar själv. Vill vara engagerad i samma sak som dom.

Uppland


Att hjälpa klubbarna med bortennisen i Uppland. Att utveckla, få fler att spela.



Skapa en så bra miljö som möjligt för både individen och klubben så att varje spelare
ungdom som senior får på sitt eget sätt utvecklas i sin egen fart.



Ökat intresse medialt för bortennisen i Uppland och ökat engagemang i klubbarna för
DM, serien mm.



Jobba för en aktiv verksamhet i hela distriktet. Skapa en bra inkörsport för alla unga
spelare. Att spelarna och klubbarna känner att vi är till för dem och inte tvärtom.

Västerbotten


Att bordtennisen i distriktet kommer upp i nivåer där man varit tidigare när det gäller
antalet aktiva



Utveckla och bredda bordtennisen



Utveckling av distriktets verksamhet med flera klubbar, flera spelare och kvalitativt
bättre arrangemang.



För tillfället finns tyvärr inte tiden att engagera mig ordentligt i verksamheten, så det
inskränker sig i dagsläget till att sköta ekonomin.

Västergötland


Utveckla föreningarna från deras egna förutsättningar och behov. Samt skapa
engagemang och personlig utveckling för ledare både inom klubbarna samt även
intresset för förbundsarbete.
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Västmanland


Utöka pingisintresset



Bidra med kompetens jag har.



Jag hoppas att det blir fler tjejer som spelar i vårt distrikt, ser dagligen problem med
detta. Ett problem idag är att det finns en kö till en del klubbar och alla är killar.
Jag tror att man måste värva tjejer aktivt som har kompisar med sig för att det skall
fungera.

Örebro


Förstå idrotten pingis

Östergötland


Föra bordtennisen framåt och få flera ungdomar att sysselsätta sig och framför allt då i
bordtennisen.



Öka intresset för pingis. Få fler pingisspelare.



För mig har det hela tiden handlat om flick- och dampingis. Att försöka få flera tjejer
att spela pingis och ha roligt tillsammans.



Bredda pingisen, starta upp fler klubbar, framförallt på små och medelstora orter som
inte har någon pingis.



Bredda bordtennisen som idrott inom distriktet.
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5.6 Har du gått någon kurs som SBTF/SDF erbjudit?

Alternativ
1 Ja
2 Nej
Totalt

ProcentAntal svar
73,1 %
49
26,9 %
18
67
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5.7 Om ja, Vilken/Vilka?

Bohuslän/Dalsland


Tränarutbilning steg 1-3

Dalarna


Instruktörskurser



tävlingsledar utbildning

Gotland


Tränarkurser, steg 1 o steg 2.



Domarkurser, Distrikt, förbund o ÖD.



Tävlingsledarutbildning.



Sponsring

Gästrikland


Distriktsdomare, Förbundsdomare



Tävlingsledare.

Göteborg


Tävlingsledarkurs.



Domarkurs



Unga Ledare utbildningar



Tränarutbildningar

Halland


Tränarkurser



Tävlingsledarutbildning



Unga ledare
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Hälsingland


ungdomsledarutbildning



Domarutbildning o. domaransvarskonferenser.



Steg-utbildningar

Medelpad


Distriktsdomarutbildning & Förbundsdomarutbildning.



tränarutbildning.



Tävlingsledarutbildning.

Norrbotten


Tränarutbildningar



distriktsdomarutbildning.

Skåne


Tränarutbildningar



Unga ledare

Småland


Distriktsdomare samt olika distriktsledarkonferenser.

Stockholm


Stegutbildningar



Sponsorsutbildning

Södermanland


Överdomare



tävlingsledare



steg tränare



Tävlingsledarutbildning
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Uppland


Tävlingsledarkurs



Tränarkurs



Domarutbildning

Västerbotten


Tävlingsledarutbildning



Tränarutbildning

Västergötland


Tävlingsledarutbildning



Tränarutbildning

Västmanland


ledarkurser



Tränarutbildningar



Domarutbildningar

Örebro


Förbundet online

Östergötland


Tränarutbildning.



Domarkurs.



Tävlingsledarutbildning.
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5.8 Har ni någon fast anställd i ert distrikt?

Alternativ
1 Ja, 1
2 Ja, 2
3 Ja, 3
4 Nej
Totalt

ProcentAntal svar
43,3 %
29
13,4 %
9
0,0 %
0
43,3 %
29
67
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5.9 Skulle ni vilja ha någon fast anställd?

Alternativ
1 Ja
2 Ja, ytterligare en till
3 Nej
Totalt

ProcentAntal svar
57,6 %
34
13,6 %
8
28,8 %
17
59
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5.10 Vad har ni för utbildningsverksamhet, träning/lägerverksamhet?

Blekinge


Vi har domarutbildning, steg utbildning, 2 läger om året tillsammans med Blekinge IF,
vissa distriktslagsträffar.



Vi har träningsläger distrikt/region, vi genomför utbildningar beroende på vad
föreningarna önskar i vårt lilla distrikt, har ett gott samarbete med SISU.

Bohuslän/Dalsland


Instruktörs och domarutbildning, oftast i samarbete med andra disrikt. Viss
lägerverksamhet har provats med vad jag vet med varierande uppslutning.



Genom SISU



Domarutbildningar och informationsträffar är det som jag är inblandad i annars vet jag
inte.

Gotland


Hade steg 2 i somras. Förbundsdomarkurs i våras. Planerar för distriktsdomarkurs i
vår och en U1 i sommar. Har en "stödjepunktsträning" 1ggr/v för de som vill satsa lite
extra. Alla klubbar på ön är med. Har haft ett "breddläger" o skall ha ett till i vår.



Steg 1 kurser och distriktsdomarkurser



Stödjepunktsträning för ungdomar, Steg och Steg 2-kurser, Domarkurser och
Träningsläger



Vi erbjuder en extra träning i veckan för alla föreningar som vi har en eller två ledare
som sköter. Vi har även haft och kommer att ha läger för ungdomar mellan 11-13år.

Gästrikland


Samarbete med i första hand Hälsingland men också övriga norrland.
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Göteborg


Steg 1 varje år, Steg 2 tränare vartannat år, Domarkurs steg 1 vartannat år och
Tävlingsledarkurs - vart 3-4 år



Vi har olika distriktssatsningar, tjejer, killar och yngre. Där det ingår samträning och
olika tävlingsaktiviteter. Regionsatsningar med lägerverksamhet. Unga ledare
verksamhet med olika utbildningsaktiviteter.

Halland


Genomför årligen steg 1, distriktsdomarkurs. Förbundsdomarkurs och Steg 2 vid
behov (ofta i samarbete med närliggande distrikt).
Läger för både tjejer och killar, ca 2 g var/termin.



HBTF engagerar utbildningar inom domare, tränare(olika nivåer) fixar övernattnings
och dagläger för både tjejer och killar i olika åldrar samt spelnivå (bredd och elit)

Hälsingland


Vi brukar hålla i olika ledarutbildningar, typ Steg 1 mm. Vi har även haft olika läger
under åren. Inget regelbundet, tyvärr.



Har ordnat en del träningsläger o. domarkurser genom åren, men detta arrangeras även
av klubbarna.



Ungdom I och II tränarutbildningar, sommarläger, distriktsdomarutbildningar mm.

Jämtland/Härjedalen


Vi utbildar tränare och domare. Vi har träningsläger s.k. Norrlandsläger som distriktet
sponsrar en del av.

Medelpad


Vi har de senaste åren genomfört en rad utbildningar, t.ex. tävlingsledareutbildning,
steg1 och steg2 samt domarutbildningar.



Vi kommer alldeles strax återuppta TEAM Medelpad som är en grupp lovande
ungdomar som tränar utanför sina ordinarie träningar i klubbarna.

26

Norrbotten


Utbildningsverksamhet - vi försöker tillhandahålla Ungdom 1-tränarutbildning.
Läger så är vi med i Norrlandsalliansen där distrikten gemensamt kör läger.

Skåne


ungdom 1 och 2 tränareutbildning, tävlingsledareutbildning, Läger för 93-95, 96-97,
98 och flickor, 3-4 per kategori



Arrangerar tränar- och domarkurser samt läger för alla åldrar och nivåer

Småland


För tillfället omorganiserar Sbtf utbildning sin verksamhet vilket gör att det är svårt att
svara på. Idag har vi i gamla organisationen en med rätt att hålla steg 1 och 2.
Tränings/lägerverksamheten har vi för kort tid sedan arbetat med aktivt för att
strukturera om. Vi tar ett andra steg i denna omorganisation inom kort med
brainstorming med framgångsrika (på olika vis/elit, bredd, starka på tjejsidan osv.)
ledare/klubbar



Vi har det under kontroll. Håller just nu på att arbeta fram ett nytt koncept vad det
gäller lägerverksamheten i SmBTF. Detta gäller både elit, talang samt
breddverksamheten.

Stockholm


Målet för tränarutbildningen har varit (innan det nya systemet infördes)två steg 1kurser, samt en steg 2-kurs per säsong. Gemensam träning med Team Stiga tjejer och
killar. Ett breddläger varje sommar, samt läger tillsammans med regionen.

Södermanland


har haft stegutbildningar förut och vi har haft 2-3
läger/år träning har respektive klubb i lite olika upplägg.



Vi försöker ha distriktsdomarutbildning, steg-1 och steg-2 vid behov och önskemål
från klubbarna.
Vi anordnar ungdomsläger (breddläger) Ibland uppdelat på tjejer och killar och ibland
blandat. 1 eller 2-dagars läger
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Uppland


Har kört Steg-1, 1-2 ggr/år. Distriktsdomarutbildning 1-2 ggr/år. Ingen elit träning just
nu. Har träningsläger i samarbete med Regionen.



några steg 1 tränarutbildningar vid behov, lägerverksamheten sköter klubbarna

Västerbotten


Steg 1 utbildningar, läger för olika nivåer



Vi har kommittéer för olika verksamheter och de är de som planerar och genomför
utbildning läger o.s.v.



Vi lägger årligen en plan för utbildningsverksamheten. Just nu håller vi på med en
inventeringsfas. Träning/lägerverksamhet håller vi på med inom distriktet och mellan
Norrlandsdistrikten.

Västergötland


Utbildning: Steg 1-2, SISU samarbete, interna utbildningar
Läger: Sommarläger, breddläger i 4 zoner, Observationsläger, nytt för i år,
regionsläger.

Västmanland


SBTF:s kursutbud, Sommarläger tillsammans med en förening.



Vi har haft några få kurser i tränar och distriktsdomarutbildning med många deltagare,
finns en till planerad. Sedan har vi haft en del högre utbildningar för enstaka personer.

Örebro


läger, bredd och elit. steg-1-2-3. Distriktsdomarkurs och förbundsdomarkurs

Östergötland


tränar & domarutbildningar, distriktsläger ca 4 ggr/år. Regionläger



Vi håller i steg-1 (snart ungdom 1) och distriktsdomarutbildningar. Vi har ca 3
breddläger/säsong.



Breddläger, div. träningsläger och ibland instruktörskurser. (SISU).
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5.11 Hur jobbar ni med att starta/utveckla föreningar?

Blekinge


Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna arbetar vi med utvecklingen av våra
föreningar med bl. a IFL (Idrottens föreningslära) vi utgår från de behov som finns hos
föreningarna.



Ställer upp när vi får möjligheter att starta nya föreningar. Samarbetar mycket med
SISU i utvecklingsarbetet i föreningarna.

Bohuslän/Dalsland


Inget aktivt arbete med att starta föreningar.



Inget aktivt arbete för att starta nya föreningar. Stöttar föreningarna fram för allt via
tävlingskommittén.



Genom SISU



Vi har en fältpräst som har lite ersättning.

Gotland


Vi är dåliga här. Har klubbledarträffar 2ggr/år. Vi räcker väl inte till när allting sker på
ideell basis. De som är med i GBTF är också aktiva i sina egna föreningar.
Genomförde ett "fältpräst" projekt våren -09 som föll väl ut men tyvärr så har de
ungdomar som genomförde projektet flyttat till fastlandet för studier. Det är svårt att
få tider i hallar för pingis. Fotboll o innebandy får företräde. Antalet ungdomar på den
Gotländska landsbygden minskar kraftigt vilket gör att ungdomarna sätter stor press på
varandra, "du måste vara med oss, annars får vi inte ihop lag"



Hade ett litet projekt ifjol, annars inget.



Två personer har besökt ett antal skolor och gjort propaganda för pingissporten



En träff varje månad för att intressera ledare i alla olika aspekter som berör idrotten.

Gästrikland


Försöka stötta där vi kan, samarbete.
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Göteborg


Genom vårt kansli hjälper vi potentiella nya föreningar. Vi genomför också skolbesök
tillsammans med föreningar för att rekrytera ungdomar. Försöker också genomföra
distriktskonvent årligen.



Vi vill kunna hjälpa till med det olika önskemål som de olika föreningarna i distriktet
har. För att ta reda på vad klubbarna vill ha hjälp av distriktet försöker vi göra olika
undersökningar där de får själva får förklara och uttrycka sina behov.

Halland


Vi kommer att börja med klubbesök under våren för att öka kontakten med
föreningarna. Just nu är det viktigare att hålla igång dem vi har än att starta fler. För att
tipsa föreningarna om hur de kan få hjälp att utvecklas har Sisu bjudits in vid ett par
klubbledarträffar i SDF: ets regi.



Info kväll har vi haft någon gång annars är det att bidra med t.ex. pingisbord till en
skola nära en klubb och arrangera nybörjartävlingar och serier samt övriga tävlingar
(GP-slutspelet speciellt).

Hälsingland


Inte aktivt alls, men vår ordförande brukar åka runt och träffa nya föreningar.



Den mesta nyrekryteringen stöds genom "Folkes Ungdomscup" för unga nybörjare.



Kansliet och styrelsen tittar främst på detta. Vi har ingen bra röd tråd i detta arbete.

Jämtland/Härjedalen


Vi har en person som tar aktivt kontakt med skolor och försöker peppa elever/föräldrar
att starta något.

Medelpad


Vi utvecklar nog mer än startar, även om det skulle gynna Medelpad att få in fler
föreningar. Vi har en "fältpräst" ute i skolorna som berättar lite om pingis i allmänhet
och hänvisar till klubbar i närheten. Vi inriktar oss också mycket på Bästa 3:an och
4:an som är en ungdomstävling och "inkörsport" till denna idrott.



Uppmuntrar och hjälper med nystart av pingisskolor.
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Skåne


Vi gör klubbesök och har distriktsledareträffar



Fältpräst

Småland


Min syn idag är att kan vi behålla de klubbar vi idag har aktiva är det detsamma som
att starta en ny när vi samtidigt tappar en gammal. Vi sonderar såklart vita fläckar på
distriktskartan och har planer på att kontakta gamla inaktiva föreningar. Krävs dock
lite flyt för att man ska få till en ny förening som blir aktiv på nytt. Vi jobbar på!



Vi försöker att ge dem den bästa och senaste informationen fortlöpande samt att bjuda
in till distriktets konvent. Propagera för SBTF:s olika evenemang, t ex Unga Ledare,
föreläsningar m.m.

Stockholm


Jobbar med ett projekt som vi kallar "vita fläckar". Vi försöker, tillsammans med
SISU, få igång verksamhet i nya områden. Dessutom är målsättningen att varje år
besöka/stötta nya och gamla föreningar, också detta tillsammans med SISU.

Södermanland


har klubbledarträff 1 gång om året



Har inte varit med om någon nystartning



Där är vi nog lite dåliga. Vi har hjälp Trosa att komma igång under förra säsongen. Vi
kommer att fortsätta att kolla deras verksamhet under våren.

Uppland


Om någon klubb vill ha hjälp så får de det, i övrigt så sköter klubbarna utvecklingen
själva.
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Västerbotten


Vi har besökt orter och kommuner som inte har någon aktiv klubb för att undersöka
möjligheten att starta några nya. Vi har besökt alla aktiva klubbar tillsammans med
SISU för att kartlägga klubbarnas behov av hjälp från distriktet, samarbetsmöjligheter
mellan klubbar och vad klubbarna är bra på.



Under hösten 2009 har vi besökt alla aktiva klubbar i distriktet för att kartlägga deras
behov av utbildning och annan stöttning. Har även besökt en potentiell ny klubb

Västergötland


Vi har haft en "fältpräst på 25 % förra året, utvärderar detta just nu, men målet är att
fortsätta med detta i någon form.
Vartannat år arrangerar vi ett FORUM för våra föreningar där vi bjuder två/personer
från alla föreningar. På forumet diskuterar vi olika "problem/lösningar", utvecklar
föreningsledarna genom olika föreläsare (sist hade vi Annie Seel (Dakarrallyt), Bert
Karlsson Skara, Hans Thalin, Uffen Rehde), samt vi brukar även försöka få in någon
"överraskning under middagen" sist lyckades vi engagera Jessica Anderson. Tidigare
har vi haft Pernilla Wahlgren.

Västmanland


fältpräst



Jag har inte så stor erfarenhet att start och föreningsutveckling, men vi har en nystartad
klubb i distriktet, jag har hälsat på hos dem och tittat på deras verksamhet, pratat
planer för klubben och gått igenom vilken ambition och vilka mål dem har.
Vi har fått dem att arrangera en av våra ungdomstävlingar, detta för att dem ska känna
att dem är med i distriktets gemenskap. Men även för att deras ungdomar ska få spela
tävling på hemmaplan mot för dem okända spelare också

Örebro


Besök
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Östergötland



Vi har haft en fältpräst åkande i skolorna för att få upp intresset på orter som inte har
någon pingisklubb. Sedan har vi haft förmånen att ha intresserade människor i
styrelsen som ställer upp att hjälpa till att starta föreningar och hålla i träningar i ett
uppstartningsskede.



Genom kontakter och förfrågningar.



Distriktets kanslist arbetar med information på platser/orter som är "svarta hål" vad
gäller bordtennis.
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5.12 Vad har ni för konkreta mål med er verksamhet?

Blekinge


Att utveckla och stärka föreningar och individerna i föreningar.



att ge alla ungdomar från 6-7 år upp till 75-80 år att spela pingis och ha roligt.

Bohuslän/Dalsland


Inga konkreta mål är formulerade än. Vi jobbar med detta i samarbete med SISU. Det
har dock, vad jag förstår, tidigare handlat mycket om att försöka starta ungdomsserier
samt hålla liv i de serier som finns.



Att utveckla oss och pingisen.



Att stärka idrotten genom att mer involvera den rena och justa tanken om fair play.

Dalarna


Att kunna erbjuda föreningarna det de önskar ex. serier, tävlingar, läger m.m.

Gotland


Att det bedrivs pingis även i fortsättningen och helst med fler aktiva spelare, både
seniorer o ungdomar



Anordna olika kurser. Arrangera en del tävlingar.



Att få fler både ungdomar och äldre att spela pingis

Gästrikland


Förmå så många som möjligt att kunna spela någonstans. Går det inte i en klubb kan
det gå i en annan.

34

Göteborg


Göra Göteborgsdistriktet till Sveriges pingismetropol genom samarbete mellan
klubbar och med stöttning av SDF.



a/ Vidmakthålla verksamheten
b/ Vidareutveckla verksamheten
c/ Via
- hjälp med rekrytering av spelare
- olika team
- unga ledare aktiviteter
behålla spelare och ledare

Halland


Att flera skall spela pingis och att eliten skall bli bättre



Få fler att spela pingis samt att få dem att fortsätta. Få fram nya tränare, domare m.m.



Vi ska vara länken mellan SBTF och föreningen. Vi ska också vara länken mellan
föreningarna i vårt distrikt samt ge föreningarna stöd så att de kan bedriva en bra
verksamhet. I praktiken betyder detta att vi arrangerar seriespel för nybörjare,
barn/ungdomar, seniorer och veteraner. Vi bedriver lägerverksamhet. Ser till att
nybörjartävlingar, utbildningar, DM, Lag-DM, skoltävlingar mm arrangeras. Vi vill att
pingisen skall fortsätta att vara en stor idrott i vårt distrikt och att alla skall få vara med
vare sig man är nybörjare eller elitspelare, ung eller gammal.

Hälsingland


Vi håller i en ungdomstävling varje år, Ungdomscupen (4 deltävlingar) samt att
ansvariga för Bästa 4:an i distriktet. Så vårt mål är väl kanske att hålla liv i pingisen
här. Att få ungdomarna att vilja prova på och fortsätta med idrotten. Jag har faktiskt
aldrig tänkt på att vi ska ha ett mål med verksamheten. Så länge som jag har varit
kassör har vi aldrig diskuterat detta. Det ska jag ta upp på vårt nästa styrelsemöte, kan
vara intressant att höra vad de andra tycker.



En livaktig bordtennisverksamhet för alla åldrar



Utveckla befintliga föreningar och dess ledare samt rekrytera fler ledare på olika plan.
Fler ledare leder till att vi kan ta emot fler spelare/ungdomar i föreningarna
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Jämtland/Härjedalen


Fler pingisspelare i länet, flera aktiva klubbar och fler tjejer som spelar pingis

Medelpad


Så många som möjligt ska beredas möjlighet att träna/tävla i bordtennis.



Få in fler licenser och kunna få många mer intresserade av vår idrott.



Att öka rekryteringen av unga till att börja spela pingis

Skåne


Vi har inget konkret mål nedskrivet, men vi arbetar för att bli fler och att de föreningar
som finns blir mer aktiva.

Småland


Att finnas som stöd för de föreningar vi idag har i vårt område. Länk mellan klubb och
SBTF.



Att bordtennissen som sport skall växa, fler skall även upp i åldrarna hitta sin "nisch"
som spelare, ledare.

Stockholm


Bli ett ännu bättre DF med stabila föreningar och självklart bli fler.



Förbundets främsta uppgift är att verka för bordtennisens framåtskridande och
utveckling inom distriktet. Eftersom föreningarna styr förbundets inriktning och
verksamhet, är det dessa vi är till för att hjälpa i deras dagliga verksamhet.

Södermanland


att få flera ledare och spelare på utbildning



Mera pingis för folket



Få ungdomar och vuxna att spela bordtennis.
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Uppland


att få bordtennisen i distriktet att fungera så bra som möjligt



Att genomföra de uppdrag vi fått, sköta seriespel arrangera DM Lag DM Top-12
Upplands Touren m.m. samt att se till att hitta nya intresserade som vill engagera sig i
förbundet, vilket är mycket svårt.



Att skapa och underhålla en aktiv verksamhet i hela distriktet.

Västerbotten


En väl fungerande bordtennisorganisation med ett ökat antal aktiva inom distriktet.



Flera aktiva och ledare som tycker att bordtennis är en bra fritidssysselsättning.



Att ha minst en aktiv bordtennisklubb i varje kommun i Västerbotten. Starta upp minst
3 nya klubbar.

Västergötland


I första hand behålla de föreningar som finns idag, och utveckla dessa, men ett delmål
är att varje år få in 2 nya föreningar. Stötta våra föreningar med olika typer av
resurser, vi är till för dem - inte tvärtom .

Västmanland


Målet med vår verksamhet är att få fler aktiva spelare, fler tjejer som spelar
bordtennis. På så sätt vill vi att det ska komma fram fler bra spelare, vi har även
länsträningar för de lite bättre ungdomsspelarna så att dem ska få bättre träningar.
Rekrytering från skolorna i bästa 4:an och 3:an pågår också.

Örebro


att få många pingisspelare och duktiga
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Östergötland


Vi har tyvärr inga fastställda mätbara mål. utan vi har bara sagt att vi vill bli fler
(spelare och klubbar) samt att försöka fylla "vita" fläckar i vårt distrikt.



Att få så många ungdomar som möjligt att prova på pingis, för att därifrån få fram
talanger som är villiga att satsa på sporten, men även få den stora bredden att fortsätta.



Att bredda verksamheten, öka antalet licenser och försöka/stimulera till bildandet av
nya föreningar.
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5.13 Är ditt distrikt engagerat i någon regional verksamhet?

Blekinge


Ja, samträningar i region syd

Dalarna


Ja, region öst

Gotland


Vi deltar i region Östs aktiviteter, som t.ex. Oktogonen, ÖSM, lägerverksamhet och
utbildningar.

Gästrikland


Tävlingar inom norrland där vi turas om att arrangera

Göteborg


Vi ansvarar för en regional satsning för regionens (fyra distrikt) mest framstående
ungdomsspelare. Samarbete med övriga distrikt inom regionen enligt rullande
arbetsschema.



Ja, i de regionläger vi arrangerar. Har också åter igen infört 8-manna inom regionen.



Har på ungdomssidan samarbete med de Västsvenska distrikten när det gäller t.ex.
helgläger för spelare som vill utvecklas.

Halland


Förutom i regionrådet så turas vi om att arrangera Steg 2, förbundsdomarträffar, damer
div. 2, mm.
Vi arrangerar också läger tillsammans med de andra distrikten i regionen. Dessutom
går regionmästerskapet och Pojk- och flicklagsträffen runt mellan distrikten.

Hälsingland


Samarbetar med Gästrikland när det gäller seriespel och utbildningar.



Arrangerar kval till div. III. Möten i Norrlandskommittén



Ja delvis i regionsläger för ungdomar. Vi deltar också i Oktogonen som är ett
samarbete mellan distrikten i östra regionen.
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Jämtland/Härjedalen


Ja Norrlandsalliansen

Medelpad


Ja, jag är med i Norra bordtennisregionens möten.

Skåne


ja. Vi tar stor delaktighet i Regions Syds verksamhet. Samarbete med övriga distrikt i
regionen, i synnerhet gällande lägerfrågor

Småland


JA! Vi arbetar med fler regionala verksamheter. Vi har en sydsvensk pojk- & flickträff
årligen. Vi har denna säsong Sydsvenska läger. Vi har SVÖ-cupen årligen.
Småland/Västra och Östra Götaland.

Stockholm


Ja.

Södermanland


Vi ingår i region öst. Vi har träffar två gånger per år där vi kolla de andra distrikten
aktiviteter. Anordnar varje år region top-12 tävlingen där turordning finns i distriktet
samt Östsvenska Mästerskapen som nu på sistone har varit i Stockholm. Meningen har
varit att det ska gå runt i förbunden men det är inte alltid så lätt att anordna tävlingar
för vissa. Träningsläger med andra distrikt.

Uppland


Ja, Oktogonen, tävling för 12 och 14 år. Tjejer.



Ja, region Top 12, och läger för regionens ungdomar, samt möten ett par ggr/år.

Västerbotten


Ja! Vi har ett bra samarbete mellan Norrlandsdistrikten med månadsvisa möten.



Sitter med i Norrlandsalliansen samt försöker anordna länslagsmatcher mot
granndistrikten.
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Västergötland


Nej anser att det tyvärr bara är två distrikt i vår region som idag, fungerar med
samarbete Göteborg samt Västergötland. Så i dagsläget kommer vi att samarbete mer
med Göteborg. Inom regionen har vi regionsmöte, men sällan Värmland eller
Bohuslän/Dalsland kommer till möten.

Västmanland


Östsvenska regionen



Vad gäller den regionala verksamheten är vi dåliga i dagsläget, jag har skickat ut en
förfrågan om intresse av tränarutbildning.
Men det är svårt att få styrelsens medlemmar att delta i regionala arbetet.
Jag har även haft upp frågan om att dela seriespel på distriktsnivå för flera distrikt
inom regionen.

Örebro


steg-2

Östergötland


Vi är med i Region-Öst tillsammans med sju andra distrikt. Där är vi drivande när det
gäller regionens läger samt tjejtävlingen Oktogonen. Vi samarbetar även med
Västergötland och Småland när det gäller distriktslagsmatcher oss emellan.
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5.14 Hur ser du på att dela in Svensk bordtennis i 5-9 regioner istället för 23 distrikt?

Alternativ
1 Bra
2 Dåligt
Totalt

ProcentAntal svar
47,5 %
29
52,5 %
32
61
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5.15 Varför Bra/Dåligt?

Blekinge


3/3 Dåligt

För Blekinge är det mindre bra, vi har exempel på andra idrotter i Blekinge som
"försvunnit" in i de större distrikten och blir mer osynliga än vad de var i Blekinge. Ju
större det är ju svårare att hantera alla. Avgifter och annat höjs pga. resor, mat, boende
och annat eftersom allt blir mycket större.



Man kommer för långt ifrån verksamheten.



För stora distrikt blir mer tungarbetat, fler föreningar kommer i skymundan.

Bohuslän/Dalsland


5/5 Bra

Kräver mindre antal idéelt arbetande personer. Idag sitter det många "inaktiva" i
distrikten. Bättre att få aktiva i region, kanske rent av anställda som driver det??



ser bara fördelar med de stordriftsfördelar som erbjuds med en omorganisation



Större chans att få personer som är hårt engagerade. Många distrikt är idag för små för
att ha ekonomi till aktiviteter.



Finns redan i fyra regioner



Många distrikt är svaga så detta kan kanske ge en ny inspiration.

Dalarna


Det är allt svårare att få personer till styrelseuppdrag

Gotland


1/1 Bra

4/4 Dåligt

Om det blir större och färre distrikt/regioner så blir kontakten till klubbar/spelare ute i
landsbygden ännu sämre än i dag tror jag.
För att få fler aktiva så behövs de små distrikten men gärna med mer uppsökande
verksamhet från "Riksnivå"



Man måste lösa frågan om kvalificeringar till USM och JSM först. Det är en morot för
spelare från mindre distrikt.
Det kan vara bra sett från andra synpunkter, utbildningar m.m.



Vi kommer att mista det lokala inflytandet och för vår del är det risk för att allt
kommer att styras från Stockholm



Vet faktiskt inte om det är en bra utveckling för Gotland faktiskt, men vem vet.
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Gästrikland


Mindre distrikt kanske kan få mer hjälp och överleva

Göteborg


1/1 Bra

4/5 Bra

Antalet utövare och klubbar inom sporten har nått en nivå där nuvarande indelning
inte är relevant. Det leder till att de mindre distrikten inte fungerar.



Dagens datastöd gör att resultatrapportering och seriespelshantering kan ske utan
närhet geografiskt.
Gemensamma satsningar och kursverksamhet underlättas.
Alla regioner kan ha anställda som en bas resurs.



Vet faktiskt inte varför jag tycker kan vara bra, har inte tänkt på frågan. Det jag
spontant känner är att med distriktet/blivande regioner så kan samarbetet öka inom
regionen, med olika utbyten m.m. Nackdelar kan vara att det är svårt att tillfredställa
alla delar en större region. Distriktet jobbar ju specifikt utifrån de behov som finns hos
föreningarna och inom området.



För stor risk att man pga. långa avstånd kommer för långt ifrån verksamheten.



fler vänner för ungdomarna

Halland


3/3 Dåligt

Det blir ogreppbart, tror på att ha regions indelat till viss del men att inte släppa läns
delen pga. närheten till sin konsulent, trygghet, support



Problemet i många distrikt är att folk inte vill engagera sig. Visserligen blir det färre
platser som skall bemannas om man gör om till regioner. Men det blir också ännu mer
opersonligt och allt längre ifrån föreningarna. Kortsiktigt är det kanske bra med i
längden kvarstår problemet med för tråkiga uppdrag. Istället borde större tonvikt
läggas på att utveckla och "hotta upp" uppdragen, som mötesmetoder mm.



Tror det kan bli svårt att få samma gemenskap mellan förbundsmedlemmarna, svårt att
få till ett möte där många kommer få långa sträckor. Tycker det är bra och lagom stort
nu :)
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Hälsingland


2/3 Bra

Vi är ett så litet förbund och har svårt att få folk i styrelsen. Så för oss skulle det
betyda mycket att tillhöra en större region. Då kanske de som är med i styrelserna
verkligen är engagerade och jobbar för samma sak. Inte bara att det är ett par, tre
personer som gör allt. I större regioner skulle det ju även betyda ett större
upptagningsområde vad gäller utbildningar, läger mm. Alla idrotter slåss om att
överleva och pingisen är inget undantag. Så jag tror att det behövs lite förändringar.



Lokalkännedom värderas högt.



Vi kan på detta sätt samarbeta bättre över större områden, samt får också större/bättre
möjligheter att anställa personal som ger en bättre stadga i resp. region/distrikt.

Medelpad


2/4 Bra

Tanken är bra men vi i norrland har redan stora avstånd. Spetskompetensen lär höjas
samt att det borde bli ett bättre resursutnyttjande.



I vart fall är vårt distrikt för litet för att kunna utvecklas på ett bra sätt.



Jag tror nog att varje distrikt mår bättre av att hålla i pinnen själv än att en grupp andra
gör det. Då kan det lätt hända att mindre distrikt blir åsidosatta.



Större intresse av samarbete +
Mindre intresse lokalt –

Norrbotten


1/1 Dåligt

Vi har redan nu ett bra samarbete inom Norrlandsalliansen där ordförande i alla
distrikten medverkar - ett oerhört viktigt forum. Fördelningen att distriktsnivån finns
kvar och bestämmer över DM etc. med Norrlandsalliansen som ett övergripande
samarbetsorgan är perfekt, det behöver vi inte ändra på.

Skåne


2/2 Bra
Distriktstanken är idag förlegad och vi måste ha större enheter inte minst av
ekonomiska skäl. Distriktsförbundens chans att själva finansiera sin verksamhet
urholkas mer och mer.



Mindre olikheter storleksmässigt (utövare) än idag.
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Småland


1,5/2 Dåligt

Jag tror på fler alltid i alla moment! Jag tror att de som känner sig "sämre" är de som
först tröttnar och lägger ner sin verksamhet. På föreningsnivå och individnivå. DVS av
2 st. är 1 "sämst" och lägger av och vi har 1 kvar. Av 100 är 1 "sämst" och lägger av
och vi har 99 kvar. I fler grupperingar får fler känna sig utvalda och det gagnas inte av
färre distrikt. Snarare fler distrikt där ytterligare några får känna sig bäst en tvärsom!



Svårt att svara på. Har inte funderat så mycket på detta. Tror att det både kan vara
postivit och negativt.

Stockholm

1,5/2 Bra



Kluven... Båda har sina fördelar. Nackdelen är att det kan bli långt mellan IF och SDF.



Tror, framför allt, på ett bättre upplägg när det gäller gemensamma utbildningar,
träningar, läger o.s.v.
Tror, dessutom, att det blir en "billigare" och enklare administration.

Södermanland

½ Bra



ligger för nära Stockholm där storklubbarna skulle bestämma



Vet inte riktigt. Känns som att det är bättre med mindre antal distrikt.

Uppland


2/4 Bra

Vissa regioner skulle bli för stora, långa avstånd för vissa. Men mer utredning behövs
förstås.



samarbetet borde bli bättre



Vi är för få och alldeles för oprofessionella och har för få eldsjälar i UBTF.



Tror det blir för stora enheter. Redan nu har vi svårt att få med småklubbarna i
distriktets satsningar. De kommer att bli ännu mindre engagerade i en större region.

46

Västerbotten

¾ Dåligt



Längre beslutsvägar, försämrad demokrati, problem med avstånden hos oss i Norr.



Avstånden blir för stora.



Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen. Kan administrativa resurser
bli bättre med större regioner så är det en fördel. Risken finns att "vi-känslan" minskar
och därmed engagemanget. Tennisen har större regioner och vad jag förstår med både
fördelar och nackdelar.



Finns risk för att Norrland får för stora distrikt geografiskt. Västerbotten är redan det
för stort för att kunna ordna klubbträffar där alla klubbar är villiga att delta.

Västergötland


1/1 Bra

Tror även om jag anser att vi som eget distrikt fungerar bra, finns mer att vinna för
övriga dvs. pingissverige igenom. Centrala kanslin med anställd personal (i någon
form) som kan serva föreningarna och styrelsen med massa administration,
utbildningssidan, lägersidan. Finns mycket att vinna, även ledarrekrytering då det
borde minska att "få tag på kassör" mm.

Västmanland

3/3 Bra



Svårt ändå få ledare till distriktsverksamhet.



På detta sätt kan man på ett bättre sätt samla den kraft och kompetens som finns i
Sverige idag. Det finns inte ledare, tränare, klubbar och spelare nog för 23 distrikt.



Jag tror att det vore bra om de regionerna delades upp så att hela Stockholm inte
hamnar i samma region. Ett av problemen utanför Stockholm är att träningskvaliten
särskilt på tjejsidan inte är lika bra eftersom det är så få spelare.

Örebro


1/1 dåligt
tror man tappar närhet och engagemang
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Östergötland


3/5 bra

Vi måste göra något åt organisationen som byggdes upp för länge sedan, som då också
hanterade mycket mer spelare. Idag lever vi i en annan värld på många sätt. Om det
ska vara 5-9 regionen i stället för 23 distrikt vet jag inte. Men något måste förändras.



Det kan vara bra för mindre distrikt att gå samman för att försöka få resurser att ha
anställd personal. Tror inte de distrikten utan anställd personal klarar sig bra en längre
tid. För större distrikt tror jag inte en regionsindelning skulle påverka så mycket.



Alla är för inne i sitt och jag tror att det blir för stort och för svårt att samarbeta.




Jag tror man kan få större och bättre resurser att bredda pingisen.
Det blir för stort. Den nära kontakten på distriktsnivå anser jag vara mycket viktigt.

48

6. Diskussion
Detta arbete har fortlöpt relativt smidigt, med en idé ifrån SBTF och mitt håll utvecklades till
15 frågor som blev till en enkätundersökning för att sedan redovisas i denna rapport. Tidigt
kände jag att detta var en viktig fråga för hur bordtennisen i framtiden skulle se ut. Vissa
distrikt fungerar mycket väl och har fått bra rullning på sin verksamhetsidé och vet vad det
kan få för hjälp av förbundet och utnyttjar det som de behöver, medans andra distrikt är
gömda i sina egna, små styrelser där personer suttit i många år och tycker ”det var bättre förr”.
På senaste förbundsmötet märkte Emanuel att en del inte alls har hängt med i vad som hänt
under det senaste året trots att förbundet skickar ut informationsmail och med jämna
mellanrum försöker kontakta distrikten via telefon. Förbundet vill att alla distrikt ska känna
att man kan göra det man vill, både genom att man slås ihop med granndistriktet för att få
stabilare ekonomiska förutsättningar för att ha en anställd, samt för att kunna ha fler och
jämnare elitsatsningar och breddsatsningar.

Enligt enkäten vill alla distrikt utvecklas och jobba för fler till just vår idrott. En bredare bredd
samt en bättre topp. Det finns en vilja att lära sig mer och för att skapa samarbeten. Dock
verkar en föryngrande styrelse långt borta. Enligt enkäten är det största glappet mellan 2635år och tätt efter kommer 25år. Förbundet jobbar mycket på unga ledare, men jag tror att
det är ack så viktigt att inte glömma nästa åldersgrupp, just den mellan 26-35år. Har man fler
aktiva i även del åldersgruppen är det en naturligare brygga till de yngre som kommer in. Jag
tror på att den perfekta styrelsen består av flera generationer, såväl unga som äldre! Allas
synvinklar är viktiga samt att man är öppen för andras tankar och idéer!

Syftet med denna studie är att undersöka distriktsstyrelsernas syn på sitt egna engagemang
och arbete samt vilka åsikter det finns för en regionalisering av distrikten. Jag kommer gå
igenom frågeställningar var och en för sig.
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6.1 Hur ser distriktens verksamhet ut i dagsläget?

I dagsläget ser den typiska distriktsstyrelsen ut med 5-8 styrelsemedlemmar varav 1/5 är
kvinnor. Medelålder är runt 50år och 60 % har suttit i styrelsen i med än tre år och 20 % mer
än fem år. Nästan alla i styrelsen har någon gång gått en kurs, antingen i distriktet eller i
förbundets regi och de förekommande kurserna är tränar- och domarkurser samt
tävlingsledarkurs. Några få distrikt utmärker sig och har gått kurser i idrott online, sponsring
samt unga ledare kurser. Hela 43 % har svarat att de har en fast anställd, dock framgår inte
hur stor tjänsten är, lika stor del har ingen anställd alls. 13,4% har två anställda. Att tänka på
är att fler från samma distrikt har svarat på enkäten så dessa resultat behöver inte betyda att 57
% av distrikten i Sverige har en eller två anställda. 71,2 % vill ha en eller en till anställd i sitt
distrikt.

Anmärkningsvärt vill hela 28,8% inte ha någon anställd, detta kan bero på att de ser ur den
ekonomiska aspekten, en del kan tycka att det räcker med den anställda de redan har.
De flesta distrikt verkar eniga, det de vill åstadkomma med sitt engagemang är ”mer och fler”
till bordtennisen. En del brinner för tjej- och damsatsningar då sporten blir allt med
”mansdominerad”. De yngre i distriktsstyrelserna vill visa andra unga att man kan påverka
genom att ta ett styrelseuppdrag och att det inte är en stor sten de behöver bära på. Alla
distrikt verkar ha liknande verksamheter i olika storleksordningar då beroende på vad det
finns för spelunderlag. Norrlandsdistrikten är exceptionellt duktiga på att samarbeta mellan
distrikten genom Norrlandsalliansen, något som resten av distrikten i Sverige borde ta efter
även om de har fler spelare och på det viset tycker att man klarar sig på egen hand.
Framförallt vill jag lyfta fram ett svar i denna fråga ”Vad vill du åstadkomma med ditt
engagemang”, som en kvinna ifrån Södermanland svarade ” Vill vara aktiv då min son och
man spelar och detta med styrelsearbete passar mig då jag inte spelar själv. Vill vara
engagerad i samma sak som dom”. När jag läste det här svaret tänkte jag, det här distriktet har
lyckats! Det är det här ledarrekrytering till stor del handlar om, hur kan föreningar/distrikt
engagera föräldrar som inte själva spelar bordtennis? Hur kan föreningar/distrikten hjälpa dem
att bli en del av sitt barns intresse?
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Den vanligaste verksamheten som de flesta distrikt har är olika kurser på distriktsnivå, en del
ordnar högre kurser i samarbete med Svenska BTF. Man ordnar vissa tävlingar, en del distrikt
fler än andra och man har årligen olika sorters tjej- och killsatsningar.
Generellt sett utifrån enkätsvaren så känns det som att alla distrikt fungerar, men hur speglar
svaren verkligheten? Hur många av distrikten har utvecklats något de senast fem åren, eller
kör man på i samma hjulspår som förut bara för att hålla verksamheten igång?
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6.2 Vad vill/kan vi göra för att utveckla vårt distrikt och bordtennisen i Sverige?

Detta är en mycket viktig fråga för hur framtiden för Svensk bordtennis kommer att se ut.
Kommer vi ha några få storklubbar kvar runt om i Sverige som suger upp alla talanger i
närområdet? Eller kommer vi ha skapat bra samarbeten mellan föreningarna så att de yngre
talangerna inte behöver byta klubb och därmed sin kompiskrets alltför tidigt. Hur ska vi jobba
för att utvecklas åt rätt håll?

Många distrikt tar upp skolbesök eller fältpräst som användbara verktyg för att rekrytera nya
medlemmar till vår idrott. Jag tror framförallt på, delvis utifrån svar i enkäten samt ifrån
utbildningen jag snart genomfört att samarbete med SISU kan ha stor betydelse för
utvecklingen i en förening. En del distrikt har svarat att de hjälper sina föreningar efter
önskemål ifrån dem, men det är inte alla föreningar som själva kommer på vad just dem skulle
behöva ha hjälp med och hur man skulle kunna utvecklas. Man måste som distrikt lyfta fram
utbildningsorganet SISU ännu mer genom ett eget samarbete med dem. Man kan skapa
utbildningshelger där det även händer mycket runt om, då nätverkande är ack så viktigt. Men
frågan är, hur mycket vill en framgångsrik förening dela med sig av sitt vinnande koncept?
Frågan är svår, men förhoppningsvis verkar distriktets aktiva för att öka elit, bredd och att
utveckla hela bordtennissverige och inte bara sin egen kaka.

Många distrikt verkar eniga och har förstått för att utveckla sina föreningar måste de visa att
de finns och att de vill hjälpa till! Många jobbar med uppsökande verksamhet, ibland med
SISU och ibland inte. Men all sådan verksamhet bör uppmuntras! De distrikt som har en
anställd lägger detta på dennes bord, vilket kanske gör det lättare att hinna med. Många som
sitter i distrikten i dag är även väldigt engagerad i den förening man själv kommer ifrån.
En viktig del i det hela med utveckling, på distrikt och föreningsnivå är att förbundet visar vad
man genom dem kan få hjälp med. Hur kan förbundet jobba för att nå ut till alla distrikt? Hur
kan förbundet hjälpa dem som är fast i samma hjulspår som för fem år sedan att utvecklas?
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6.3 Vad är för- respektive nackdelarna att regionalisera Bordtennisen i 5-9 regioner?

För förbundet en mycket viktig fråga att få reda på distriktens åsikter om. Alla distrikt verkar
på något sätt vara aktiva i sin nuvarande region. Region öst har t.ex. en tjejtävling, Oktogonen
som är väldigt populär, där även några av norrlandsdistrikten deltar. En del har i hela sin
region eller i samarbete med vissa andra distrikt s.k. Distriktslagsmatcher eller länsmatcher.
Nästan alla har något sorts samarbete med läger. I alla regioner har man årliga tävlingar som
region Top-12 som är kvar vidare till riks top-12 och en regionstävning som förut var ett kval
till SM, i region Öst kallad ÖSM, östsvenskamästerskapen. I dag har den tävlingen blivit en
”vanlig” poängtävling men bara spelare ifrån den regionen kan delta.

Vad tycker då distrikten om att regionalisera bordtennissverige? Enligt enkätundersökningen
är det mycket jämt i frågan, 47,5 % är positiva till det och resterande 52,5% är mindre
positiva till det. En kort sammanfattning av kommentarerna på bra respektive dåligt följer:

Bra:


Färre engagerade som är inaktiva i styrelserna



Man kan ha en anställd, vilket underlättar rekryteringsarbetet mycket



Olika satsningar kan lättare genomföras



Spetkompetensen höjs



Större resurser

Mindre bra:


Större avstånd



Kan komma långt ifrån verksamheten



”små” föreningar glöms bort



Opersonligt



Sämre gemenskap i styrelsen



Färre spelare känner sig bäst



Svårt för små distrikt som kan ätas upp av de större



Dagens kvalificering till SM är en bra morot för spelare i mindre distrikt.
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Åsikterna är många och olika som man kan se i resultatredovisningen. En viktig del är att
många distrikt när framförallt Stockholm är rädda för att ätas upp och bli en pyttedel i deras
verksamhet. Men samtidigt ser de en fördel med att kunna slås ihop med något/några distrikt,
framförallt ur den ekonomiska aspekten. Jag har fungerat mycket på denna fråga och även jag
sett både för och nackdelar med att regionalisera Svensk bordtennis. En fråga för förbundet att
tänka vidare på.

6.4 Slutsatser

Det jag kommit fram till genom studien är att nästan alla distriktsstyrelser ser likadana ut,
med ålder och kön, däremot varierar antal lite beroende på storleken på distriktet. Alla distrikt
vill utvecklas och hälften vill kunna ha en anställd.

Många distrikt jobbar med skolbesök eller liknande för att rekrytera nya medlemmar till
idrotten. Få har dock samarbete med sisu, vilket är synd då dem är experter på
föreningsutveckling. En del distrikt har inte förnyats något under de senaste fem åren, vilket
är en avspegling på förbundets styrelse, då vi bortser från de adjungerade platserna i styrelsen.

I frågan om regionalisering är det delade meningar, resultatet i enkäten är ungefär hälften på
varje sida och många kan se både bra och mindre bra saker med en sådan utveckling av
Svensk bordtennis.
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6.5 Svagheter med studien

Som man kan se i bortfallsanalysen hade jag gärna sätt 100 % svarande! Det mest optimala
hade varit om man kunnat åka runt till alla distriktsstyrelser och intervjuat tre ifrån varje. Det
var min tanke ifrån början men jag insåg snabbt att tiden var knapp och framförallt ekonomin
för att resa till 23 olika orter i Sverige var inte hållbar. En annan eventuell svaghet med
studien är olika svarsalternativ, på vissa frågor hade man kunnat göra annorlunda, löpande
text på fler eller färre. Även hade jag nu i efterhand velat ha ”svarstvång” på att man svarat på
alla frågor när man deltog i studien. Något som jag ifrån början trodde att det skulle varit, men
då kunskaperna i questback ännu inte är fulländade så upptäckte jag för sent att så inte var
fallet.

6.6 Framtiden

Efter att ha gjort denna studie är jag väldigt intresserad av att göra en uppföljning på
förbundets styrelse, något som även kommer att genomföras. Utifrån denna studie kan jag
komma på fler lösningar på distriktens olika utvecklingar, speciellt angående
regionaliseringen. Då alla distrikt inte är redo för att slås samman med andra anser jag att
förbundet kan erbjuda att t.ex.
 Låta distrikt som vill, slås samman.
 Utveckla samarbeten mellan olika distrikt så de kan ha en anställd tillsammans men
fortfarande vara egna distrikt.
 Skapa fler mötesplatser för utveckling.
 Visa att de är öppna för yngre förmågor för att få distrikten som fastnat i gamla
hjulspår att följa efter.

Tankarna är många och det ska bli mycket intressant att se hur framtiden ter sig.
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7. Referenslista
Mailadresser:
 Distriktens hemsidor (www.svenskbordtennis.com/distriktet)

Information om förbund och distrikt:
 Svenska BTF:s hemsida (www.svenskbordtennis.com)
 http://iof1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=5034

Muntlig referens:
 Emanuel Christiansson, ungdom och utbildningsansvarig, Svenska bordtennisförbundet.
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Bilaga 1.

Distrikten i Bordtennis Sverige
Hej, Jag heter Emma Persson och gör läser på Idrottskonsulentlinjen på Bosön.
Just nu är jag inne på mitt examensarbete och har valt att göra detta om distrikten
i bordtennis Sverige.
Jag hoppas du vill hjälpa mig och därigenom svara på några frågor som jag har här i min enkät.
Gör den gärna direkt då den bara tar några minuter och är lätt att glömma bort om man skjuter upp det.
Med Vänliga Hälsningar
Emma Persson
1) Vilken funktion har du i distriktet?
Ordförande
Kassör
Ledamot
Suppleant
Valberedning
Anställd
Kommittémedlem
2) Kön
Man
Kvinna
3) Ålder?
<-25
26-35
36-50
51-65
66->
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4) Hur många år har du varit aktiv i distriktet (styrelse, kommittéer)
<-1år
1-3år
3-5år
5->
5) Vad vill du åstadkomma med ditt engagemang?

6) Har du gått någon kurs som SBTF/SDF erbjudit?
Ja
Nej
7) Om ja, Vilken/Vilka?

8) Har ni någon fast anställd i ert distrikt?
Ja, 1
Ja, 2
Ja, 3
Nej
9) Skulle ni vilja ha någon fast anställd?
Ja
Ja, ytterligare en till
Nej
10) Vad har ni för utbildningsverksamhet, träning/lägerverksamhet?
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11) Hur jobbar ni med att starta/utveckla föreningar?

12) Vad är målet med er verksamhet konkret?

13) Är ditt distrikt engagerad i någon regional verksamhet?

14) Hur ser du på att dela in bordtennis Sverige i 5-9 regioner istället för 23 distrikt?
Bra
Dåligt
15) Varför Bra/Dåligt?
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