Köping 2021-04-20

Till bordtennisföreningar,

Inbjudan till nationellt seriespel 2021-2022
Innevarande seriesäsong har beslutats att strykas för division 1-3. Det innebär att till nästa spelår 20212022 kvarstår samtliga lag i divisionen laget tillhörde vid början av spelåret 2020-2021. Upp- och
nedflyttning sker endast mellan Pingisligan herrar och Superettan herrar.
Divisionsindelning för spelåret 2021-2022 enligt bifogad fil. Samtliga lag i divisionsindelningen anses
anmälda till nästa spelårs seriespel. Lag som vill avanmäla sig helt från det nationella seriespelet gör det
senast den 4 maj 2021 till undertecknad.
Med den speciella situation som är och har varit så tillåts lag att till nästa spelår frivilligt flytta ned en
division om man så önskar, anmälan om frivillig nedflyttning görs senast den 4 maj 2021.
Lag som vill flytta upp en division gör anmälan om det senast den 4 maj 2021. Vakanser som uppstår
efter avanmälan och frivillig nedflyttning fylls på i reservordning bland de lag som senast den 4 maj
anmält intresse om uppflyttning till dess att respektive division är fylld.
Reservordningen för uppflyttning har lottats i enlighet med serieplacering spelåret 2019-2020 i följande
ordning, anmält lag på kvalplats, 3:or, 7:or och 8:or från lägre division, 4:or och 5:or. Övriga lag saknar
reservordning men kan anmäla sitt intresse för uppflyttning om man så önskar, en senare lottning kan
bli aktuell.
Reservordningen till division 3 herrar kvarstår med de nio lag som inte kunde erbjudas plats i division 3
inför spelåret 2020-2021. Intresseanmälan om spel i division 3 skall göras av dessa lag senast den 4 maj
2021. Utöver det kan valfritt lag från distriktsserie anmäla intresse om spel i division 3 senast den 4 maj
2021, vid behov görs en lottad reservordning bland dessa anmälda lag.
Till damer division 2 är det fritt fram att anmäla nya lag, anmälan görs senast den 4 maj 2021.
Efter den 4 maj ska förhoppningsvis alla divisioner vara fyllda med lag. För herrarna gäller Pingisligan 8
lag, Superettan 8 lag, division 1 32 lag, division 2 64 lag och division 3 128 lag. För damerna gäller
Pingisligan 8 lag, Superettan 8 lag, division 1 16 lag och division 2 det antal lag som det blir. Efter den 4
maj görs en serieindelning med geografiskt hänsyn med 8 lag per serie inom respektive division så långt
det är möjligt.
Information om intresse av att arrangera seriesammandrag kommer att gå ut i ett separat utskick inom
kort. Även information om ändring och anmälan av lagledare kommer inom kort.
Serieavgifter fastställs av SBTF:s Förbundsmöte den 25 april 2021.
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Sammanfattningsvis gäller att samtliga lag anses anmälda till seriespelet 2021-2022 enligt bifogad
divisionsindelning. Senast den 4 maj 2021 avanmäls lag, alternativt anmäls intresse om ned- eller
uppflyttning av lag eller nyanmälan av lag till division 2 damer och till reservordning för division 3 herrar.
Anmälan om ovanstående görs senast den 4 maj 2021 till bengt.andersson@svenskbordtennis.com.
Aktuellt anmälningsläge kan följas här, https://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenskabordtennisforbundet/dokument/seriedokument/divisionsindelning-2021-2022.pdf.

Med vänlig hälsning.

Bengt Andersson
Serieansvarig
Svenska Bordtennisförbundet
Tfn. 0708 212468

