SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDET PRESENTERAR

#KLUBBKAMPEN
I SAMARBETE MED

EN ROLIG TRÄNINGSTÄVLING FÖR DIG
OCH DIN KLUBB MED PRISER SOM
UTVECKLAR DIN FÖRENING!

VAD KAN VI VINNA I MAJ?
Priskategorier

1:a pris

2:a pris

3:e pris

Flest antal nya licenser
under maj månad
Flest antal nya licenser i
maj i förhållande till föreningens storlek*
Tjejkampen**

Landslagsaktivitet

STIGA-materialpaket

Landslagsaktivitet

STIGA-materialpaket

2 st. “Bordtennistränare bas”
2 st. “Bordtennistränare bas”

Endagsläger för tjejer
med SBTF-ledare
Landslagsaktivitet

STIGA-materialpaket

Fri utlottning
Bästa klipp***

STIGA-materialpaket

2 st. “Bordtennistränare bas”
2 st. “Bordtennistränare bas”

Minipingisbord och
racketar från STIGA

* Räknas ut av SBTF med hjälp av förra säsongens licensstatistik (30 juni 2020)
** Alla föreningar som har minst sex deltagande tjejer deltar i utlottning av priser i
Tjejkampen.
*** Filma ditt bästa trick-shot och lägg ut på Instagram och/eller Facebook. Tagga inlägget med @pingislandslagen på Instagram och @svenskbordtennis på Facebook och
använd #KLUBBKAMPEN

VAD ÄR KLUBBKAMPEN?

På grund av rådande restriktioner har Svenska Bordtennisförbundet pausat sin tävlings- och serieverksamhet med undantag för elitverksamhet. För att hålla igång matchspelet som vi vet är en viktig del både
när det gäller motivation och utveckling har KLUBBKAMPEN startats. Då SBTF:s ordinarie tävlings- och
serieverksamhet är pausad vill vi med hjälp av våra föreningar kunna erbjuda licensierade spelare en
möjlighet till träningsmatcher internt inom klubben och träningsgruppen.

HUR KAN EN TRÄNINGSTÄVLING I KLUBBKAMPEN GENOMFÖRAS?

SBTF välkomnar alla tävlingsformer och eventuella åldersindelningar och lämnar det fritt till föreningen
att arrangera den tävlingsform som passar er bäst och som kan genomföras utifrån aktuella råd och
restriktioner för covid-19. Det kan vara en individuell träningstävling eller lagmatcher som arrangeras.
Vi rekommenderar att alla spelare får spela lika mycket och att spelarna får spela mot spelare på ungefär samma spelnivå. SBTF önskar att så många och så jämna matcher som möjligt kan erbjudas till
deltagande spelare. Sanktion behövs inte och eventuella intäkter tillfaller oavkortat föreningen.

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA I KLUBBKAMPEN?

Föreningen bestämmer tid och dag för tävlingen. Tävlingen arrangeras med fördel på ordinarie träning.
Föreningen bjuder in de spelare som tävlingen riktar sig mot och kan använda den inbjudningsmall
som SBTF tagit fram. SBTF rekommenderar så få nya kontakter som möjligt, exempelvis inga externa
domare. Endast spelare med SBTF:s tävlingslicens kan delta. Efter tävlingen skickar föreningen in
deltagarlistor samt foto från tävling till SBTF samt publicerar material i sociala kanaler enligt nedan.
Deltagarlistor skickas in senast tre dagar efter genomförd tävling till:
eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com.

VARFÖR SKA DELTAGARLISTOR OCH BILDER SKICKAS IN?

De inskickade deltagarlistorna ligger till grund för poängberäkning och utdelning av priser. Svenska
Bordtennisförbundet vill gärna sprida KLUBBKAMPEN på våra sociala media-plattformar och vill därför att ni laddar upp bilder och videoklipp och använder #KLUBBKAMPEN samt taggar
@pingislandslagen (Instagram) och @svenskbordtennis (Facebook).
Inskickade bilder kan komma att publiceras i SBTF:s olika kanaler. Genom att skicka in bilder har SBTF
tillåtelse från föreningen att publicera bilderna och det är upp till föreningen att inhämta eventuellt
tillstånd från deltagare. Läs SBTF:s GDPR-policy här.
OBS! Föreningar som inte skickar in deltagarlistor och foton kan inte erhålla ovan nämnda priser.
Dela gärna ert innehåll i era sociala kanaler enligt instruktionerna ovan.

POÄNG, PRISER OCH PRISKATEGORIER

Svenska Bordtennisförbundet kommer varje månad som KLUBBKAMPEN genomförs, dela ut priser
till föreningar. Period två pågår mellan 1–31 maj. Klubbarna samlar poäng och erhåller 1 poäng för
varje unik deltagare i KLUBBKAMPEN. Deltar samma spelare i flera tävlingar/matcher under månaden ger det inte mer än 1 poäng till föreningen. Fem priskategorier finns där olika antal priser delas ut.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Aktuell poängställning uppdateras på Facebook varje fredag.
OBS! SBTF:s coronaprotokoll ska användas även vid denna aktivitet.

VID FRÅGOR, Vill ni bolla idéer kring tävlingsupplägg eller har frågor, kontakta:
Eskil Tyrberg
eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com
0738-288137

