Träningstider
Idrottshuset
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lör-Sön

Stodeneskolan
16.00 – 21.00
Måndag
17.30 – 20.30
16.30 – 18.30
Torsdag
18.00 – 20.30
16.00 – 21.00
Fredag
16.30 – 18.45
16.00 – 21.00
16.00 – 17.30
10.00 – 14.00 (vuxens närvaro krävs)

Styrelsen
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ingemar Eliasson
Tomas Andersson
Mikael Hermansson
Hans Bucht
Arne Arvidsson
Ola Perman
Inge Lundeteg

054 – 86 05 92
054 – 56 29 15
0554 – 133 50
054 – 54 11 21
0565 – 100 76
0554 – 68 93 05
054 – 53 02 12

Kansliet
Vårt kansli finns i idrottshusets övre plan intill bordtennislokalen,
ingång från Sundstatjärn.
På kansliet har vi försäljning av klubbdräkter och klubboveraller
samt en viss försäljning av material.
Besöksadress
Drottning Kristinas väg 3, Sundsta Bad- och Idrottshus.
Postadress
Carlstads Bordtennisklubb, Box 4097, 650 04 Karlstad
Telefon
Plusgiro
Bankgiro
054 – 18 85 26 (Kansliet)
806 37 – 2
324 - 6873
054 – 53 02 12 (Inge L: Gällande Skåre)
073 – 649 62 35 (Sandra A: Gällande Idrottshuset)
Hemsida www.svenskidrott.se/s/carlstadsbtk
Medlemsavgift
Medlemsavgift för enskild medlem 300kr (D-licens alt A-licens-barn ingår)
Medlemsavgift för hela familjen 400kr.
Licensavgifter + försäkring till SBTF
Ungdomsspelare under 11 år som endast tävlar i ungdomsklasser behöver
endast A-licens-barn.
Licensavgift för spelare födda 1991 och senare är 200kr.
Licensavgift för spelare födda 1990 och tidigare är 300kr.
OBS! Licensavgiften inbetalas tillsammans med medlemsavgiften via
plusgiro eller bankgiro.

Målsättning
CBTK skall sträva efter att vara distriktets bästa bordtennisklubb.
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 såväl till flickor som pojkar som vill träna och
tävla i bordtennis.
Verka för att utveckla egna spelare (ungdomar) till våra
representationslag.
CBTK skall säsongen 2008/2009 sträva efter att få förnyat kontrakt i
superettan.
Solsta BTK:s målsättning är att vinna div 3.
Carlstads BTKs damlag strävar att hålla en ordinarie plats i div1.
Verka för att öka medlemsantalet genom utåtriktad verksamhet.
Nybörjare
Vår strävan är att så många ungdomar som möjligt skall få prova på
att träna bordtennis under ordnade former med utbildade ledare.
Vi bedriver träningsverksamhet på två platser i kommunen.
Dessa är Idrottshuset och Stodeneskolan.
Ordningsregler
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/Veteranpoolen under våren.
CBTK arrangerar även R2-tävlingen Solstaträffen i mitten av oktober.
Det finns ett mycket stort utbud av tävlingar på alla nivåer från nybörjare till
elit.
Tävlingsverksamheten omfattar såväl individuella tävlingar som lagtävlingar
och seriespel.
Allt tävlingsspel anmäls genom klubben och då det gäller yngre spelare i
samråd med vårdnadshavare.
Spelare/medlemmar samt föräldrar skall vid behov hjälpa till vid egna
tävlingar och i andra sammanhang där man behövs. Det finns uppgifter som
passar alla.
Ansvarig för anmälningar till tävlingar är tävlingskommittén.
Tävlingarna indelas i A-, B- och C-tävlingar. Se hemsida!
A-tävling - Fri anmälan, CBTK betalar anmälningsavgifter. Resor och ev .
övernattningar betalas av den aktive. Vid samåkning rekommenderar klubben
att medåkande betalar 5:- per mil till bilföraren.
För ungdomar yngre än 15 år fordras vårdnadshavares skriftliga medgivande.
B-tävling – Uttagning av tävlingskommittén. Klubben står för resa och
boende (max 200:- per natt). För resor med ”full bil” utgår 10:- per mil.
Medåkande rekommenderas att betala 2:- per mil till bilföraren.
C-tävling – Inbjudningstävling, alt. Kvalificering via ranking mm. Klubben står
för resor och boende. För resor, se B-tävlingar!
Tävlingskommittén består av Ingemar Eliasson, Hans Bucht, Arne
Arvidsson och tränare.
Vid resor inom Värmland utgår ingen ersättning.
Anmälningslappar till tävlingar kommer att delas ut till aktuella spelare. Dessa
inlämnas underskrivna av förälder innan det datum som anges på lappen.
Vilka som är anmälda läggs ut på hemsidan när anmälan är gjord
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.
Antalet tävlingstillfällen varierar efter spelstyrka, vilket innebär att de flesta
tävlar inom distriktet. Tävlingar utanför distriktet gäller för de bättre spelarna i
truppen.

Alla tävlingar arrangerade av CBTK är kostnadsfria att anmäla sig till.
I övrigt uttas en tävlingsavgift för säsongen 2008-2009 enligt följande:
Tävlande i enbart A-tävlingar (Två tävlingar fria)
500:Tävlande i B- och/eller C-tävlingar
1500:-

