Välkommen till

PARKINSON-SM
I BORDTENNIS
29/2 – 1/3
Liljeholmshallen, Stockholm

VÄLKOMMEN!
Svenska Bordtennisförbundet är både stolta och glada över a9 få medverka ;ll möjligheten a9
skapa e9 unikt event. Det ger oss en chans a9 medverka ;ll a9 skapa e9 evenemang som bidrar
;ll a9 någon;ng större en enbart en bordtennistävling. Det känns både spännande och väldigt
bra a9 vi nu ska arrangera det första svenska mästerskapet i bordtennis för de med Parkinsons
sjukdom.
Vi ser a9 tävlingen med fördel kan utökas ;ll a9 vara något mer än just en pingistävling med
pingismatcher. Från Svenska Bordtennisförbundets håll är hela ini;a;vet gällande ak;viteter för
människor med Parkinsons sjukdom mycket spännande, roligt och inspirerande. Med de
uppgiFer och nedslag som gjorts är vi 100% säkra på a9 vi kan göra mycket från bordtennisens
håll för a9 skapa glädje och mervärden hos målgruppen. Sam;digt är vi från SBTF ödmjuka med
a9 vi inte si9er på särskilt hög kunskap inom området. Den kunskapen hi9ar vi desto mer hos
olika föreningar och andra organisa;oner. Spårvägens BTF är en av de föreningar som proﬁlerat
sig lite extra det senaste året, och vi ser mycket fram emot a9 få starta de9a kapitel med
Spårvägen som samarbetspartner.
Det ﬁnns en stor nyﬁkenhet hos SBTF, och det är något som vi vill omfamna med de9a
evenemang. Vi vill också tänka hållbart, och hur vi kan bygga de9a på sikt. Vi ser a9 vi vill träﬀa
”rä9” redan från början, och det tror vi a9 det på e9 enkelt sä9 går a9 göra genom a9 bygga
evenemanget u;från olika parametrar, såsom glädje, gemenskap, kunskap, tävling och
marknadsföring.
Vi hoppas också a9 evenemanget inte enbart kommer vara en bordtennistävling.
Vår förhoppning är a9 denna sammankomst även kommer innehålla mingel, fysisk
gruppak;vitet, möjlighet för föreläsning på plats samt en gemensam middag på söndag kväll. Vi
vill också med evenemanget bygga broar ;ll externa parter, föreningar och distrikt som är
nyﬁkna på a9 starta upp verksamhet för de med Parkinsons.
Varmt välkommen a9 medverka ;ll a9 historia skrivs.

Patrik Björs Strand
Verksamhetsstrateg med inriktning barn, ungdom och bredd

Svenska Bordtennisförbundet
Köping Arena, 731 85 Köping Tel: 08-562 78 120
info@svenskbordtennis.com www.svenskbordtennis.com

Inbjudan Parkinson-SM i Bordtennis
Spårvägens BTK och Svenska Bordtennisförbundet
VÄLKOMMEN!
inbjuder härmed All det första Parkinson-SM i Bordtennis.
Lördag 29/2 och är
söndag
1/3 2020.
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Spelform: Alla klasser spelas i form av gruppspel med i första hand grupper om
Det ﬁnns en stor nyﬁkenhet hos SBTF, och det är något som vi vill omfamna med de9a
4 spelare. I andra hand grupper om 3 eller 5 spelare.
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BankeQ:
ETer avslutat spel på söndagen är det BankeQ med prisceremoni på
Vi hoppas också a9 evenemanget inte enbart kommer vara en bordtennistävling.
Hard Rock café i Stockholm. BankeQen ingår i anmälningsavgiTen.
Vår förhoppning är a9 denna sammankomst även kommer innehålla mingel, fysisk
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Lunch:
Under lördagen görs eQ lunchuppehåll. Flera lunchrestauranger ﬁnns i
Varmt välkommen a9 medverka ;ll a9 historia skrivs.
Liljeholmens centrum på gångavstånd All Liljeholmshallen.
Logi:

På gångavstånd från tävlingshallen Liljeholmens stadshotell.
Annars rekommenderas Ibis hotell i Västertorp.

Tidsschema: Tävlingsprogram med Adsschema och deltagarförteckning skickas ut All
anmälda deltagare via mail 10 dagar före tävlingen.
Anmälan: Senast 4 februari 2020 All info@sparvagenbtk.se
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