Minnesanteckningar
PLANERINGSMÖTE
Torsdagen den 16 maj 2019 kl 19.00, Idrottens Hus, Örebro.
Närvarande: Magnus Engstedt AGA BTK, Simon Itkonen, Simon
Lönngren BTK Safir, Len Barrette Gropens IF/Ölbtf, Billy Eriksson
IK Sturehov, Kent Karlsson Storå BTK/Ölbtf, Mats Norelius Nora
LTK, Sofia Kollenhag, Johan Gren SISU, Kjell Andersson, Leif
Christensson Ålsat BTK/Ölbtf, Jörgen Knutsson Östansjö IF/Ölbtf,
Göte Svensson BTK Safir/Ölbtf och Jan Öster Pålsboda GoIF/Ölbtf
1. INLEDNING, UTDELNING AV SERIEMEDALJER
Vår nyaSISU konsulent Johan Gren presenterar sig.
Ordförande hälsar alla välkomna och meddelar att medaljerna inte
kommit från leverantören än.
2. PRESENTATION AV AKTIVITETSPLAN FÖR 2019-2020
Aktivitetsplanen presenteras och diskuteras och godkännes. Den
kommer att finnas på förbundets hemsida isamband med
minnesanteckningarna..
3.
UTBILDNING / LÄGER
Det finns ett behov av tränar utbildning, beslutas att Ungdom 1
kommer att arrangeras i september 2019.
Distriktsdomar utbildning planeras att hållas i september datum
kommer efter sommaren.
Förbundsdomar utbildning i samband med ”Safirs” planeras.
Två stycken Breddläger planeras att hållas.
3. DM / TÄVLINGAR
Intresse anmälan att arrangera DM ska vara förbundet tillhanda
senast den 12/6.
IK sturehov har en tävling Försäsongs spelen den 27-29/9
Safirs internationella spelas som vanligt v 8
Pålsboda poolen har inte kommit någon information om.
Läns touren: Det kommit förslag om gemensam inbjudan till
Länstouren samt att prel. datum är satta i den information om
touren för 2019-2020, här vill Simon ha svar från föreningarna
senast vecka 25.Se bilgor till denna anteckning.Kan tillkomma
entävling till i så fall troligen i januari.
5.
SERIER, UTVÄRDERING
Presentation av preliminär serieindelning publiceras sepparat på
hemsidan inkluderat datum för division 4 sammandragen. Anmälan
till serien skall vara förbundet tillhanda 16/9. Seriens slutgiltiga
sammansättning fastställs på lagledarmötet den 19/9.
Eventuella regeländringar kommer även att diskuteras på
lagledarmötet med tanke på de förändringar som kommer nationellt.

6.
7.

8.

9.

LAG-DM
Beslutades att den arrangeras på samma sätt som tidigare år om
inga nya förslag inkommer.
FÖRVÄNTNINGAR FRÅN FÖRENINGARNA PÅ ÖLBTF 20182019
Från BTK Safir önskar man att ÖLBTF fortsättnings vis även under
hösten ger ekonomiskt stöd till extra tränare på Team Örebro
träningarna..
ÖVRIGA FRÅGOR
Simon slår ett slag för Parasportens dag den 16-17/11 som hålls i
Eyrahallen.
Likaså för Idrottens dag som är den 7 september och kommer att
vara på Marieberg galleria och dess omnejd.
AVSLUTNING
Ordförande bjuder nu in till Kaffe och förtäring
och tackar för visat intresse på sin och ÖREBRO LÄNS
BORDTENNISFÖRBUND vägnar

Aktivitetsplan 2019 - 2020
Utarbetad på styrelsemöten den 14 mars och 11 april 2019.
Fastställt på planeringsmötet den 16 maj 2019

Ungdomar
- Jobba vidare med ledarrekrytering gärna yngre ledare.
Domare, ledare och tränare.
Tränarutbildning ungdom1, Planeras till september 2019
- Jobba med lansering av sisus utbildningar och Idrottslyftet satsningar
Distriktdomarutbildning, planeras till september 2019
Förbundsdomarutbildning. Planer att genomföras runt Safirs int.
- Fortsatt arbete med Team Örebrolän.
Även fortsatt träning onsdagar Örebro
SISU föreläsningar fys, mentalträning, domarutbildning,
- Jobba för fortsatt hög kvalité på tränare.
- Fortsätta att vara medarrangör av Länstouren.
- Gemensamma tävlingsresa. Resa till (förslag på tävling ska tas fram)
Beslut om ev liten avgift för bussen på styrelsemötet. Samarbete med
SISU?
- Breddläger endagars, antal 1 på hösten, antal 1 på våren. Beslut om
lägeravgift tas på styrelsemöte .
Seniorer
- Fortsätta utveckla seniortouren, fler deltävlingar.
- Fortsätta bereda plats för seniorer på ”Breddläger” Här krävs det bättre
marknadsföring.
Alermativt egna läger för seniorer med, träning, materialutbildning mm.
- Friskvårds projekt (Ölbtf, SISU, ÖLIF, SBTF?) Ett arbete som ligger i tiden
kan bli endel av föreningsutvecklingen nedan.
Beslut på styrelsemöte om det är något att jobba vidare med.
Förenings utveckling
- Jobba vidare med att sprida aktiviteterna runt i länet.
Erbjuda föreningar i länet en pingisens dag på den ort som föreningen
verkar med medverkan av representanter från Ölbtf.
Även hjälp med marknadsföring av denna dag.

Besöka föreningarna på deras årsmöten för att kunna presentera
verksamhet och fånga upp föreningarnas behov.
- Tjejsattsning tillsammans med SISU. Fortsätta med tjejläger nytt
idrottlyftet projekt jämnställdhet.
Samarbete med SISU, SBTF, Idrottslyftet?
- Göra en satsning på Bästa 4:an i skolorna i länet?
Övriga aktiviteter
- Planeringsmötet den 16 maj klockan 19.00.
o Få deltagare från alla föreningar för att kunna förankra förbundets
aktiviteter tillsammans med föreningarna.
o Få fram föreningarnas önskemål om vad dom vill ha av förbundet.
o få in färska kontaktuppgifter till föreningarna både officiell
mailadress samt till de aktiva ledarna som finns i klubbarna.
Se till att alla föreningar uppdaterar sina uppgifter på Idrottonline.
o Jobba för att föreningarna skickar sina aktiva ledare och styrelse
personer på planeringsmötet.
- Jobba vidare med uppstart av nya föreningar finns större orter utan
bordtennis?
- Fortsätta med tränarträff i samband med breddläger.
- Tränarutbildning i september? Se ovan
- Distriktdomarutbildning höst. Se ovan,
- Lag-DM spelas11/5, utvärdering och förslag på arrangemang på
planeringsmötet?

Ekonomi
- Kolla om det finns ”mer” pengar att söka som anslag,
Idrottslyftets olika delar (SBTF, ÖLIF, SISU). ÖLIF, Sisu söks genom SISU
representant, SBTF´s söks enligt instruktioner på hemsidan.

Information och bestämmelser som gäller i alla deltävlingar i Länstouren.
Sanktion:

Alla deltävlingar som ingår i länstouren är sanktionerade som distriktstävlingar och är öppna
för alla med minst D- licens.

Spelform:

Alla deltävlingar som ingår i länstouren skall spelformen innehålla poolspel+ slutspel där
poolplacering 1-2:an går till a- slutspel och 3—an: till b-slutspel.
Undantag kan ske om deltagandet är under sex spelare.

Regler/bestämmelser:
Ej tillåtet med coaching och time-out. Spelare dömer själva.
Spelare får deltaga endast i den division man tillhör, nya ungdomsspelare startar i division 3.
Åldersgräns i ungdom 1999 eller senare. Senior 1998 eller tidigare.

Poängsystem Senior

Poängsystem Ungdom

A- Slutspel

B-Slutspel

A- Slutspel

B-Slutspel

1:a
20 poäng
2:a
15 poäng
3-4:a 12 poäng
5-8:a
8 poäng
9:a 6 poäng

1:a
2:a
3-4:a
5-8:a
9:a -

1:a
2:a
3-4:a
5-8:a
9:a -

1:a
2:a
3-4:a
5-8:a
9:a -

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

15 poäng
12 poäng
10 poäng
8 poäng
6 poäng

5 poäng
4 poäng
3 poäng
2 poäng
1 poäng

I Division 2-3 krävs det 20 poäng för att bli upplyttad.
Resultat samt poängställningen kommer att läggas ut på btksafir.com samt på hemsidan för ÖLBTF.

Säsongens deltävlingar kommer att spelas enligt följande (arrangörer inom parantes)
19-20 oktober 2019

Oktoberträffen, Eyrahallen (BTK Safir)

16-17 november 2019

Bergslaget, (Nora LTK, Storå BTK)

7-8 december 2019

Backhanddraget, Allehallen Hallsberg, (Östansjö IF)

14-15 mars 2020

Hovslaget, Eyrahallen (IK Sturehov)

18-19 april 2020

Aprilträffen, Eyrahallen (BTK Safir)

Anmälan
Senast 10 okt
info@btksafir.com
Endast klubbar
kan anmäla.
Licenskrav

19 OKTOBER

OKTOBERTRÄFFEN
Örebro Läns Bordtennisförbund med arrangör
BTK Safir bjuder in till deltävling i Länstouren.

Plats
Eyrahallen,
Eyragatan 3
702 25 Örebro

Tävlingen är en distriktstävling som är öppen för alla på olika
spelnivåer tack vare divisions indelningen samt spelformen.

Upplysningar
Lördag 19 okt
Division 1 senior
Division 1 ungdom
Division 2 ungdom
Division 3 ungdom

Närvaro
08:30
12:30
08:30
12:30

Starttid
09:00
13:00
09:00
13:00

Anmälningsavgift
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

(Preliminära tider)

För att deltaga i ungdom måste man vara född 1999 eller senare och
i senior 1998 eller tidigare. Spelare får deltaga endast i den division
man tillhör, nya spelare startar i division tre. All information om
divisionstillhörighet och poängfördelning hittar ni på hemsidan
www.btksafir.com
Länstourens spelform är poolspel + slutspel där poolplaceringen
1-2:an till a-slutspel 3---:an till b-slutspel.
Spelare dömer själva.
Coaching och Time-out är ej tillåtet under tävlingen.

BTK Safir
019-122623
info@btksafir.com
www.btksafir.com

BTK SAFIR

