Träning: Vår träningshall och vårt kansli finns i Sundsta Bad- och
Idrottshus, Drottning Kristinas väg 3, övre plan. Ingång från Sundstatjärn.
Idrottshuset Sundsta: Träning bedrivs i olika träningsgrupper (se
hemsida http://www.cbtk.se under ”Träning” för resp. grupps tider)
Vid intresse av att börja spela bordtennis kontakta någon av tränarna eller
gör en intresseanmälan på hemsidan under ”Träning”:
David Lundeteg
John Åkesson
Samuel Hagberg
Ludvig Hagberg
Mattias Carlsson

dlundeteg@hotmail.com
johnakesson@gmail.com
samuelhagberg@gmail.com
ludvighagberg@telia.com

vm.mattias@hotmail.com

Avgifter
Medlemsavgift för enskild medlem
Medlemsavgift för hela familjen

070- 001 89 40
072- 201 20 70
072 - 200 08 25
072 – 202 08 01
073 – 595 15 09

Säsongen
2018/19
6

500 :650 :-

För de som tävlar krävs licensavgift till Svenska Bordtennisförbundet. De
som tecknar licens omfattas också av en försäkring vid olycksfallsskada:
A-licens, födda 1954 och tidigare, pensionärslicens
350:A-licens, födda 1955 – 2000
550:A-licens, födda 2001 – 2007
350:A-licens, födda 2008 och senare
150:I medlemsavgiften ingår en D-licens som endast gäller för deltagande i
distriktstävlingar (DM), ungdomsserier + en nationell tävling under
förutsättning att man aldrig tidigare har innehaft en A-licens. Gynna gärna
klubben och lös familjemedlemsskap.
Anmälningsavgifter till tävlingar står klubben för i två tävlingar, utöver de
tävlingar som CBTK arrangerar. Licensavgift (A-licens) måste dock betalas.
Vid deltagande i fler tävlingar erläggs tävlingsavgift (se under Tävlingar).
Medlems- och ev. licensavgift inbetalas via bankgiro senast den 31
oktober.
Ange personnr och typ av avgift på inbetalningen för samtliga
familjemedlemmar. Läs också viktig information under ”Kontaktuppgifter”.
Bankgiro
324 - 6873

En informationsskrift till dig som spelar
bordtennis i Carlstads Bordtennisklubb
www.cbtk.se

Några av våra planerade arrangemang 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•

Träningsverksamhet i grupp A, B, C, Pingisskolan – start aug, sep
Årsmöte – 18 September
Solstaträffan – 27 Oktober
Julavslutning/Julpoolen – 20 december
Vinterspelen, distrikts/breddtävling - 27 Januari
Veteran/Ungdoms/Para-poolen, C-tävling - 29-31 Mars
Avslutning/Klubbmästerskap, 17 April

Målsättning
• Verka för en social och idrottslig utveckling av klubbens medlemmar
med bordtennis som främsta medel.
• Verka för så väl bredd- som toppidrott.
• Verksamt bidra till att ge framförallt ungdomar en meningsfull fritid.
• Klubben vänder sig till flickor och pojkar som vill träna och tävla i
bordtennis.
• Verka för att utveckla egna spelare (ungdomar) till våra
representationslag.
• Verka för att öka medlemsantalet genom utåtriktad verksamhet.
• Vår strävan är att så många ungdomar som möjligt skall få prova på
att träna bordtennis under ordnade former med utbildade ledare.

Ordningsregler vid träning och tävling
• För att verksamheten skall fungera så måste alla följa ledarnas
instruktioner vid träning och tävling.
• Uppträd alltid sportsligt mot med- och motspelare, publik,
funktionärer och ledare.
• Var aktsam med allt material såväl kommunens, klubbens som egen
utrustning.
• Vid tävlingar representerar Du CBTK och måste bära matchdräkt.
• Vid träning är klädseln friare men Du måste vara ombytt.

Föräldrar
•
•
•
•
•

Att alltid uppmuntra och stötta barnen vid träning och tävling.
Ni är alltid välkomna till träningslokalen.
Följ gärna med era barn till tävlingar.
Det behövs alltid föräldrar som kan köra barnen till tävlingar.
Tala gärna med ledare eller tränare innan ni köper material till era
barn.

Tävlingar
• Klubben arrangerar en av Sveriges största tävlingar, nämligen
Ungdomspoolen/Veteran/Para-poolen under våren.
• Det finns ett mycket stort utbud av tävlingar på alla nivåer från nybörjare till
elit i bordtennis.
• Tävlingsverksamheten omfattar såväl individuella tävlingar som lagtävlingar
och seriespel.
• Antalet tävlingstillfällen varierar efter spelstyrka, vilket innebär att de flesta
tävlar inom distriktet. Tävlingar utanför distriktet gäller för de som tränat och
testat på att tävla på distriktsnivå i något eller ett par år.
• Allt tävlingsspel anmäls genom klubben och då det gäller yngre spelare i
samråd med vårdnadshavare.
• Anmälan till tävlingar sker i huvudsak via tävlingsprogrammet på
www.cbtk.se. Skicka mail till cbtk@hotmail.se, ange personnummer, namn
och de klasser som den tävlande vill anmäla sig till.
• Spelare/medlemmar samt föräldrar skall hjälpa till vid egna tävlingar och i
andra sammanhang där man behövs. Det finns uppgifter som passar alla.
• För inbjudningstävling och tävlingar som spelare kvalificerat sig till via
ranking mm står klubben står för resor och boende - detta under förutsättning
att spelaren finns tillänglig för och deltar aktivt i seriespel i något av Carlstads
BTK:s serielag. För övriga tävlingar gäller att klubben betalar anmälningsavg.
• Vid samåkning rekommenderar klubben att medåkande betalar 5:- per mil till
bilföraren.
• Spelare som ej kommer till start i tävling som de anmält sig till kommer att få
betala startavgiften för tävlingen. Detta gäller ej vid sjukanmälan.
• Sjukanmälan skall vara gjord före tävlingsstart till någon i tävlingskommittén
eller via mail till cbtk@hotmail.se.
• Alla tävlingar arrangerade av CBTK är kostnadsfria att anmäla sig till.
I övrigt uttas en tävlingsavgift enligt följande:
Tävlande i 0 – 2 tävlingar
0:Tävlande i 3 – 9 tävlingar
500:Tävlande i 10 – 15 tävlingar
1000:Tävlande i 16 eller fler tävlingar
1500:-

Kontaktuppgifter
• För att medlemsskap, licenser, tävlingsanmälningar mm skall gälla är det
viktigt att vi har fullständiga uppgifter på spelare och föräldrar. Om ni gjort
intresseanmälan via hemsidan så har vi dessa annars kan ni registrera på
www.cbtk.se under”Träning” och välj länken ”Ange kontaktuppgifter”.
Vid frågor, anmälningar och övriga funderingar kan man skicka mail till
cbtk@hotmail.se eller prata med någon av tränarna. Läs löpande information
på www.cbtk.se och www.facebook.com/carlstads.btk

