Planeringskonferens 2019/2020
Dag: Lördagen den 11 maj
Tid: 09:00 - 13:00
Plats: Halvmånen, Sundstabadet i Karlstad
Deltagare:
Olle Einarsson, Värmskog SK
Tomas Bergquist, Storfors BTK
Elena Bezumova, Höökens BTK
Mattias Nilsson, Kristinehamns BTK
Robin From, Kils BTK
Jan Holmgren, Kils BTK
John Åkesson, Carlstads BTK
Daniel Jonasson, Grums BTK
Andreas Wiren, Arvika BTK
Agenda
• Lägerverksamhet
• Tävlingsverksamhet
• Serieverksamhet
• Utbildning
• Övrigt

Lägerverksamhet:
Målsättning att hålla 10 - 12 lägerdagar under 2019/2020.
Översyn av ersättning till tränare skall ske. Andreas Wirén kollar vilka riktlinjer som
finns på annat håll.
Föregående säsong kostade lägren mellan 3000 - 4000 kr för läger grupp 1 och för
läger grupp 2 ca 6000 kr motsvarande 315 kr/deltagare i grupp 1 och 250
kr/deltagare i grupp 2. Lägeravgift för deltagare i grupp 2 var 150 kr/person.
Inför kommande säsong bör en inbjudan ske till de som VBTF anser vara aktuella
för grupp 1 för att så tidigt som möjligt veta hur stort intresse och underlag det
finns.
Fördela fler lägerdagar på hösten. Våren har i regel ett redan tajt schema med
många tävlingar.
Dialog om lägeraktiviteter behöver hållas med lägeransvarig.
Bosse från Karlskoga nämndes som förslag på gästtränare på något läger.
Elena redogjorde för Höökens sommarläger som hade 21 deltagare. Tre lägerdagar
till en kostnad av 700 kr/deltagare. Önskemål om ekonomisk sponsring av VBTF
för lägerkostnader till framtida läger.

Tävlingsverksamhet:
Större tävlingar inom distriktet (ej nybörjartävling):
• DM

9 - 10 november

Arvika BTK

• Hammarö PP

15 - 16 februari

Skoghalls BTK

• Ungdomspoolen

13 - 15 mars

Carlstads BTK

26 januari

Carlstads BTK

Nybörjartävlingar:
• Vinterspelen

Arvika BTK ämnar arrangera en tävling den 19 - 20 oktober. Klasser ej klara ännu.
Eventuellt kommer även Björkborn arrangera en tävling under säsongen.

Arvika BTK arrangerar DM, 9 - 10 november. Utöver obligatoriska klasser tas det
gärna emot förslag om vilka fler klasser som skall spelas.
● Cbtk vill arrangera div. 2 sammandrag, lördag 23 november
Cbtk vi ha seriespelshelg med div. 4 och 5 samt
ungdomsserien, söndag 2 februari
Arrangemangskalendern på hemsidan kommer att uppdateras efterhand som
ytterligare tävlingar blir klara.

Serieverksamhet:
Fri anmälan till seriespel i div 5 och div 6.
Sammanlagt åtta seriehelger. Försöker i den mån det är
möjligt att planera sammandrag så att de inte krockar med
hemma arrangemang i de nationella serierna.
Ungdomsserien avses att spelas som föregående säsong med
ett sammandrag på hösten och tre på våren.

Övriga frågor angående seriespel: Avgifter vid WO skall tillämpas i div 4 - 6
samt ungdomsserien. För div 4 - 6 utgår en avgift på 500 kr/sammandrag.
För ungdomsserien utgår en avgift på 100 kr/sammandrag.

Föregående säsong lämnades få WO då i stort sett alla matcher spelades.

Om lag kommer överens om att flytta sin lagmatch till annat tillfälle skall
lagmatchen helst vara spelad innan nästa serieomgång och definitivt innan
sista sammandraget.

Förslag om att öppna fritt för byte mellan lag inom samma klubb i division 5 för att
underlätta att få spelare till resp lag.
Ekonomiskt bidrag från VBTF kan ges för merkostnader vid arrangemang av
större sammandrag (t.ex för div 4 och div 5).

John kontaktar Stiga med förfrågan om sponsring av bollar för serierna och
lägerverksamhet.

Utbildning:
SBTF går löpande ut med förfrågningar angående intresse för olika utbildningar.
De vanligaste utbildningar som erbjuds är tränarutbildning, tävlingsledarutbildning
och förbundsdomarutbildning.
Intresse för både domarutbildning och tränarutbildning framfördes och VBTF
kommer därför att erbjuda en domarutbildning under hösten .

Övrigt:
De årsmöten som hållits under säsongen för Distriktidrottsförbundet och SISU
Värmland respektive, resulterade i en sammanslagning. DF och SISU Värmland
ombildar sig till en enda juridisk person, eventuella överskott överförs till
RF-SISU Värmland.
Vi återkommer med ett nyhetsbrev i början av augusti när det, på allvar, börjar dra
ihop sig inför nästa säsong. Då kommer vi bland annat att uppdatera alla på vad
som bestämdes vid förbundsstämman i Köping och vad som gäller under
2019/2020.

VBTF vill tacka alla de som gör bordtennis i Värmland levande för den gångna
säsongen vi är glada för allt det engagemang som visas av spelare, ledare,
funktionärer och anhöriga.
Vi önskar en bra sommar och glöm inte bort pingisen ...

John Åkesson VBTF

