ANTECKNINGAR från Hallands BTF:s
SÄSONGSUPPTAKT ”Kick Off” 2020-21
med
Hallands BTF:s styrelse
Mikael Andersson, Sportchef Svenska BTF
Rickard Boman, RF-SISU Halland
Plats:
Tid:

Motel Björkäng i Tvååker
Onsdagen den 16 september 2020, kl. 18.00

Program
Inledning och presentation av kvällens övningar – Ordf. Lasse Holmqvist

18:45

Lasse presenterar styrelsen i Hallands Bordtennisförbund

*

Rickard Boman informerar om klubberbjudande
projekt mm i RF SISU Halland
Information om vad RF SISU Halland kan hjälpa föreningarna med.
- Folkbildning, lärgrupper
- Utvecklingsfrågor
- Föreläsningar
- Kurs
- Processarbete
- Kulturarrangemang

Vad är folkbildning?
-

-

En utbildnings- och bildningsform
Anpassad för att nå många människor
Deltagarna styr vad och hur
Lär av varandra
Aktivt lärande
Dialog – Interaktion – Reflektion
Mötet/samtalet det centrala
Möjlighet till mobilisering och förflyttning
Skapar förståelse mellan medlemmar

Projektstöd
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för IF att utveckla sín barnoch ungdomsidrott i enlighet mmed startegi 2025.
-

Stärka idrotten i idrottssvaga områden
Få fler ungdommar att stanna kva i den organiserad idrotten
Att IF har utbildade barn- och ungdomsledare
Bibehållen verksamhet under corona
Idrott för äldre
Anläggningsstöd

www.rfsisu.se/halland
Kontaktpersoner
SF & SDF kontakt Kungsbacka
Varberg
Hylte
Falkeberg
Rickard Boman
Rickard Boman Per Johansson Jan-Olof Johansson Jan-Olof Johansson
Halmstad
Laholm
Emelie Elfsberg Emelie Elfsberg

*

Mikael Andersson informerar om läget i Svensk
Pingis
Det händer mycket inom svensk Pingis:
Mikael informerade bland annat om:
- Jörgen Persson ny förbundskapten på herrsidan
- Samarbete med Rumänien
- Sweden Tour elittävling på flera platser i landet
- Ping Pong Power
- Matchboll ett projekt
- USM i Karlskrona
- Tränarutbildning hur ska vi få fart på detta.

19:30


Övrig information om Halländsk pingis:

Seriespelet, seniorserier + ungdomsserier
Serieförslaget för 2020/21 delas ut, samt information om serierna.
Seniorserierna lottas nu i veckan.
Nytt för säsongen: Alla singelmatcher Div 5-7 ska spelas.
Matchprotokollen behöver inte skickas in till Hallands BTF.
Matcherna måste spelas innan senaste speldatum.

Inbjudan till Ungdomsserierna 2020/21. Anmälan senast den 25 oktober.



Våra tävlingar, DM mm och Breddtävlingar
Tävlingsprogramet för 2020/21 delas ut.
DM genomförs 14-15/11
Hallandsstarten tävling för våra nybörjare

Läger – Tjejläger ihop med Göteborg, Gratisläger
mm
Hallands Bordtennisförbund har senaste åren genomfört 3 st gratisläger i Halmstad Arena.
Lägren riktar sig till alla pingisungdomar i Halland mellan 8-14 år. Man bör ha spelat
åtminstone 1-2 terminer i klubb men i övrigt är tanken att lägret är öppet för precis alla
och att det är kostnadsfritt att delta. Vi delar in spelarna med rätt motstånd utiån
spelstyrka.
Lägren genomför på 1 dg och består av ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass på
vardera 2 timmar.
Tider:
10-12 Träning (Fokus på kontroll - rätt racketfattning, grundslag och fotarbete)
12-13 Lunch som medtages själv och äts på plats i Halmstad Arena
13-15 Träning (Med mer matchliknande träning och rena matcher)
Ledare från Halmstad BTK (William Björklund, Vincent Henriquez, Fredrik Berner)

Kommande läger planeras att hållas enligt följande:
1. Slutet av oktober – början av november 2020
2. januari 2021
3. April 2021


Tränarutbildning – som vänder sig till föräldrar
Praktisk utbildning för föräldrar och klubbtränare. Sker i samband med ett gratisläger
I samband med lägret i oktober-november vill vi specifikt välkomna alla föräldrar och
klubbtränare.
I samband med lägret kommer vi att genomföra en enklare tränarutbildning med fokus på
grunder.
Fredrik Berner och William Björklund kommer att hålla i denna.
Vi hoppas alla oavsett tidigare erfarenhet vill vara med ”nere på golvet” för att utbyta tips
och lära av varandra. Detta riktar sig alltså mot precis alla som har ett intresse av
bordtennis, helt oavsett om man bara är ”vanlig förälder” eller om man är "mer delaktig" i
träningen i hemmaklubben. Tiderna för detta är alltså samma som tiderna för lägret, dvs
10-12 och 13-15 med lunch som medtages själv där emellan.
Mer information om detta kommer.
Fredrik Berner
Hallands BTF



Domare, distriktsdomarutbildning mm
Domarutbildning sker i Hallands BTF:s regi, en lördag. Inbjudan kommer snart.

*

Information om Coronaläget, vilka regler gäller vid
tävlingar o seriespel
Information finns som skickas ut till föreningarna.

Nya Lag-DM, 2-mannalag med hcp-system,



gemensam speldag prel. 19/12
Genomförande av Nya Hallands Lag-DM 2020

-

2-mannalag
Spelare från seniorserier kan medverka
Poolspel med 4 lag i varje pool
Bäst av 3 set till 11 poäng
Max 64 lag
Handicapsystem
Ranking
Priser delas ut, lag DM medaljer + ev. prispengar
Spelas prel. den 19/12 i Falkhallen, Falkenberg

Hallands BTF jobbar vidare på ovan förslag och kommer att komma ut med en inbjudan i
början av november.



Gemensam Bussresa till en tävling, Team Halland,
med spelare från hela Halland
Prel. 28-29/11 Tävling där Hallands BTF gör en satsning, HBTF återkommer med
inbjudan o mer info. om detta snart.

21:00 Avslutning
Tack för i kväll!!!!

