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§ 18 a - b

18 A

Serie och tävlingsspel för damspelare

Motion från Karlsborgs BTK
Till Förbundsmötet 2019 motionerade vi om Representation för
Damspelare, motionen bifölls av Förbundsmötet i Köping.
Tyvärr råder det olika tolkning av motionen mellan oss och SBTF därför
kommer här ett förtydligande av syftet med motionen. Tyvärr reagerade
vi inte under säsongen då förbundsprotokollet från 2019 fortfarande inte
finns att tillgå på SBTF:s hemsida. (Vi har dock fått en förklaring) därför
detta förtydligande av vårt syfte med motionen.
Syftet med motionen var/är att ge våra damspelare möjligheter att spela
så mycket pingis som möjligt om de vill, det skall inte vara regler som
stoppar damspelare att serie spela och tävla om de själva vill och kan.
Självklart skall övriga regler gälla även för dessa. Vi önskar att en
damspelare skall
• Kunna tävlings spela för en förening (kallad moderförening) där licens
registreras men även ha möjlighet seriespelsregistrera sig
o För annan förening i herrserie samt även
o För annan förening i damserie
Innebär att en kvinnlig spelare teoretiskt kan representera tre föreningar
under samma säsong. Det viktiga är att man inte stoppar kvinnliga
spelare att spela utan att de har ett eget val. Vi tror inte denna
situationen uppstår för många, då det förmodligen är mest aktuellt i
distriktsserierna vilka distrikten bestämmer över. Men tror oss också att
de flesta distrikten följer SBTFs seriebestämmelser och hänvisar till dessa.
I dessa fall måste i så fall distrikten skriva om sina bestämmelser, vilket
vi tror att detta glöms av. Skrivs det in i SBTF:s bestämmelser så är det
med från början och alla behandlas lika.
Ex: en damspelare spelar i en liten förening, men studerar på annan ort,
där hon tränar, denna föreningen har även ett herrlag i seriespel, men
inget damlag. Då skulle spelaren kunna vara kvar i sin moderklubb
(tävlingspel) och spela i herrlaget där hon studerar, men även ha
möjlighet att spela damserie
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18 B Resultatrapportering/Sanktion

Motion från Karlsborgs BTK

Till:

Nordvästra Götalands Bordtennisförbunds Årsmöte 20210301

Motion:

Att turneringar SKALL läggas upp på Tournament on
line eller liknande för att få sanktion. Samt att det
skall framgå på inbjudan var resultaten publiceras
fortlöpande.

Syfte:

ATT marknadsföra tävlingsverksamheten.
ATT öka intresset för tävlingar.
ATT anhöriga, föreningsmedlemmar, intresserade
kan följa hur det går i turneringen för ”sina” spelare.

Kompromiss:

Ev kan man tänka sig att C – tävlingar undantas
första året.
Undantag D–tävlingar samt rekryteringstävlingar

Ekonomi:

Blir en kostnad för föreningar som kan
lösas/kompenseras via
•

Ett avtal mellan SBTF och leverantören om ”rabatt”.

•

Ev arrangören höjer startavgiften.
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