Köping 21 juni 2017
Till
Distriktens domaransvariga
Domare i våra högsta serier
Distrikten för kännedom

INBJUDAN

DOMARKONFERENS

Svenska Bordtennisförbundets domarutskott inbjuder till konferens för
distriktens domaransvariga samt domare i våra högsta serier.
Vid årets domarkonferens kommer vi, förutom ordinarie programpunkter riktade för
distriktens domaransvariga, att inkludera information och riktlinjer för domare i våra
högsta serier.

Datum/plats:

2-3 september 2017 på Hotell Scheele i Köping
Konferensen börjar lördag med lunch kl.13:00 (konferensstart ca 14:00)
Konferensen avslutas söndag eftermiddag kl 14:00

Program:

Programmet är i skrivande stund inte fastställt men nedan är några ämnen
som i vanlig ordning kommer att behandlas:
•
•
•
•

Aktuell information från Tävlings- och Regelkommittén
Regelnyheter efter ITTF:s kongress i Kuala Lumpur
Utbildning, rekrytering och idrottslyftet
VM i Halmstad

Ett fullständigt program samt kallelsen kommer att sändas ut i augusti.

Swedish Table Tennis Association
Köping Arena, SE- 731 85 Köping, Sweden Phone: +46 (0)8-562 78 120
info@svenskbordtennis.com www.svenskbordtennis.com
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Kostnad:

Avgiften för konferensen är 1500 kr per deltagare och inkluderar
deltagande i konferensen, logi i dubbelrum en natt (lördag) samt måltider
från och med lördag lunch till och med söndag lunch. Enkelrum kan i viss
utsträckning arrangeras mot en tilläggskostnad om ca 300 kr. Kostnaden
faktureras respektive distrikt.

Resor:

I avgiften ingår inga resekostnader. Försök att samåka för att hålla
kostnaderna nere.

Anmälan:

Deltagare som anmäls skall i första hand vara domare i våra högsta serier
eller ansvariga för distriktens domarverksamhet.

Anmälan skall vara SBTF tillhanda senast söndagen den 6 augusti,
skicka anmälan till:
bengt.andersson@svenskbordtennis.com

Upplysningar:

Lämnas av Svenska Bordtennisförbundets domargrupp,
Ingrid Bogren 073 – 204 75 30 ingrid.bogren@midroc.se eller Gert Strid 070
– 331 36 91 gert.strid@comhem.se.

VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!

Svenska Bordtennisförbundet
Domargruppen
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Anmälan insändes till: bengt.andersson@svenskbordtennis.com senast söndag
den 6 augusti 2017

Distrikt: ..................................................................................... Bordtennisförbund

Anmäler följande till förbundsdomarkonferensen i Köping 2-3/9 2017:
Namn: ............................................................................................................................
Funktion (Distriktsansvarig/Domare etc): ...................................................................
Epostadress: ...................................................................................................................
Telefon (bostad): ....................................... Telefon (mobil): .........................................
Önskar logi (del i dubbelrum):

JA

NEJ

Önskar logi i enkelrum, mot extra kostnad (ca 300 kr): JA
Ev. Matallergier..............................................................................................................

Namn: ............................................................................................................................
Funktion (Distriktsansvarig/Domare etc): ...................................................................
Epostadress: ...................................................................................................................
Telefon (bostad): ....................................... Telefon (mobil): .........................................
Önskar logi (del i dubbelrum):

JA

NEJ

Önskar logi i enkelrum, mot extra kostnad (ca 300 kr): JA
Ev. Matallergier..............................................................................................................

