Tränarträff 28 februari 2013
Karlskrona (i samband med SM)
Deltagande tränare
Anders Johansson, SBTF
Ulf Carlsson, SBTF
Thomas von Scheele, SBTF
Mats Hedin, SBTF
Fredrik Håkansson, Halmstad BTK
Marcus Sjöberg, Frej Växjö
Lars Borg, Bergkvara AIF
Thomas Johansson, Spårvägens BTK
Kjell Jonsson, Lekstorps IF
Anders Svensson, Spårvägens BTK
Peter Blomquist, Söderhamns UIF
Anders Karlsson, BTK Rekord
Curt Carlsson, BTK Rekord
Sören Ahlén, RIG
Jana Dobesova, RIG
Pernilla Andersson, RIG
Pelle Jarlebrand, BTK Warta
Max Ansbro, Norrtulls SK
Robert Svanberg, Spårvägens BTK
Peter Andersson, Eslövs AI
Anteckningar
Träffen var uppdelad i tre delar.
1. Genomgång/diskussion av SBTF:s måldokument ”Måldokument för svensk pingis framtid
2011-16”
2. Nuläge landslag.
Ulf Carlsson, förbundskapten herrar, Thomas von Scheele, spelarutvecklare pojkar och
Anders Johansson, sportchef/ansvarig damlandslagen.
3. Öppen diskussion

1. Måldokument för svensk pings framtid 2011-16.
Här diskuterades bl a:
Rent spel (blanka nabbar samt boostring av gummiplattor)
Lars Borg poängterade att SBTF bör ta ställning till om man skall ha egna regler i frågan, eller om
man bör gå in med skrivelse till ITTF om problematiken med nuvarande regler. Svårigheterna är
stora att göra bra och regelbundna kontroller av material.
Svar: SBTF har till idag följt de direktiv som ITTF satt upp beträffande spelregler då det inte anses
som lämpligt att ha egna annorlunda regler hemma i Sverige.
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Antal medlemmar
Betonades det ekonomiska tapp som SBTF gjort senaste åren, bl a pga att för få klubbar använder
Klubben online för sina medlemsregister.
Konstaterades att det är flera bitar som skulle behöva stärkas för att kunna utveckla föreningar och
förbund på ett optimalt sätt. Det största problemet enligt många är bristen på ledare.
Vad gör SBTF för att skapa bättre arbete med ledarrekrytering?
Svar: Senaste åren har SBTF dels pushat för ledarrekrytering genom Handslaget/Idrottslyftet. Här
har föreningarna kunnat söka pengar för att jobba med rekrytering och utbildning av befintliga samt
nya ledare i föreningen.
Diskussion kring spelarrekrytering och hur vi behåller dessa
Noterades att vi tappar många spelare för att vi dels har för stora uppehåll i träningen över
sommarhalvåret, då många hinner tappa intresset. Dels så behövs det fler bra breddtävlingar (ex likt
Upplandstouren och Smålands zontävlingar och poolpingis).
Även klubbresor poängterades som viktiga delar i en förenings verksamhet för att behålla fler inom
sporten.
Markandsföring
Noterades att vi behöver hjälpas åt för att sprida sporten på bästa sätt. arrangör av SM att sprida
rätt kunskap vid marknadsföring (ex Mattias K i reklam istället för veteranerna)
Önskemål att SBTF arrangerar en egen internationell tävling (ej med distrikt eller förening) för att
kunna skapa ekonomi.
Förslag ”sponsorjakt”
Provision för den som drar in pengar
Sätt ihop en grupp intresserade som jobbar med paketering och försäljning.
TV-sänd Top 12-tävling herr och dam.
Uppföljning Måldokument
Viktigt kunna följa löpande hur målen ligger till i förhållande till målet 2016.
Förslag att ha målen och löpande uppdatering om hur vi ligger till på hemsidan.

2. Nuläge landslag
Anders Johansson, sportchef, ansvarig för damlandslagen
Genomgång av organisation damsidan samt vilken världsranking som krävs för att vara topp 12 i
Europa.
Damsenior/ junior via läger 1/månad i Köping- Jana, Anders samt RIG:s tränare
Team Framtid/ kadetter Ansvarig ledare Annika Orsvall/ huvudtränare Zhang Fang
För båda grupperna jobbar vi med Bruttogrupper på 10-12 spelare som alltid kan korrigeras.
Anders är ansvarig för Matildas och Li Fens upplägg!
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Rikslägergrupperna behöver en översyn, framförallt aaldersindelningarna! Träningar tillsammans
kommer att prioriteras framför tävlingar, om sådana hänsyn måste tas!
Målsättningen i damgruppen är att höja lägstanivån på gruppen under Matilda och Li Fen, vilket vi
bedömer bara är möjligt med ökad träningskvalitet, och fler antal dagar tillsammans.
I gruppen födda 1998 och yngre kommer strävan också där vara att föra in "vinnande" arbete så
tidigt som möjligt, utan att göra avkall på de sociala behov som unga flickor har, allt i linje med
"coachande ledarskap".
Ulf Carlsson, förbundskapten herrar
Höst 2012
Många spelare varit ute och tävlat internationellt – bra!.
3 spelare med i World Tour Finals (1 dubbelpar, 1 herrsingel, 1 U21 herrar, 1 damsingel)
Enstaka bra resultat
Vår 2013
Tight program
ECQ 12 mars
World Team Cup (OS-lagssystem)
Förberedelser VM (två läger)
Ind. VM (Paris)
Bra sommar
Tävlingsrik host
Förberedelser EM
EM
Pingis – vad jobba med?
Serve
Halvlånga bollar
Kort i fh
Position
Tidig träff/jobb framåt
Djupled
Göra egen fart
Försvar
Matchlik träning/båda sidor o pressa
Forehandspel – tänka på att jobba med olika tempo o mer variation
Detaljer
Nöta extra
Maxa oftare
Noggrannhet på träning
Bra förberedda
Allmänt
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Analyser – ta med oss
Ställa mer krav
Höja ribba
Rätt tänk, ge rätt signaler
Måste det vara så små-trevligt?! Större seriositet på träning så att man får in mer tanke
och jobbar med att utveckla bättre koncentration och att träning blir mer matchlik.
Utveckling hela tiden
Se möjligheter i allt

Fysen är mycket viktig !!
Thomas von Scheele, spelarutvecklare pojkar
Lyfte fram vikten av att tänka på helheten när du tränar ett slag. Slaget börjar när bollen ”är på väg
till dig”.
Bollvärdering avgörande när du tränar din teknik.
3. Öppen diskussion
Viktigt med utbildning av tränare inom svensk bordtennis!!
Vikten av att ha gemensamma riktlinjer teknik, fysik, mm.
SBTF bör vara tydligare med träningskoncept / kravprofil etc, som hjälper föreningarna med deras
träning av ungdomar.

Svenska Bordtennisförbundet
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