Hej och välkomna till en ny bordtennissäsong tillsammans med
Carlstads Bordtennisklubb!
Nu är det dags att plocka fram ert bordtennisracket för träningen som drar igång i nästa vecka. Vi
börjar med träning för A- och B-gruppen den 29 augusti och Pingisskolan startar den 12 september.
Alla spelare och föräldrar är dessutom välkomna på vår kick-off den 7 september kl 18.00 i
pingislokalen på Sundsta. Där kommer ni att få mer information om säsongen.
Träning
Läs mer om våra träningstider på vår hemsida här: http://idrottonline.se/CarlstadsBTKBordtennis/traning. Prata med er tränare om ni vill testa på att vara med i andra grupper än den ni
deltog i förra säsongen eller bara vill testa att byta. I samråd med er tränare går det även bra att vara
med i flera olika grupper om man vill testa olika nivåer. Nybörjare börjar i Pingisskolan och kan efter
någon säsong testa på B-gruppen och därefter när man har spelat ett tag ta steget till A-gruppen om
det känns rätt. Men som sagt diskutera med er tränare för den huvudgrupp ni deltar i, så att det
känns bra.
Avgifter
Passa även på att betala in avgifter för den kommande säsongen, senast 31 oktober. Läs längst ned i
mailet hur det går till (informationen finns även på vår hemsida under ”Bra att veta”
http://idrottonline.se/CarlstadsBTK-Bordtennis/Braattveta).
Aktiviteter
Några av säsongens kommande planerade aktiviteter (säsongen pågår from 2016-07-01 tom 201706-30):
- 22 augusti 2016, årsmöte i klubblokalen på Sundsta kl 18.30
- 29 augusti 2016, träning startar för A- och B-grupp (på Sundsta)
- 7 september 2016 kl 18.00 i pingislokalen på Sundsta, kick-off för alla spelare och föräldrar i
samtliga träningsgrupper. Vi ses och pratar om den nya säsongen, fikar och spelar en
dubbelturnering där även föräldrar kan delta (racket finns att låna).
- 12 september 2016, träning startar för Pingisskolan (i Stodene och på Sundsta) –
träningstider och information för Pingisskolan hittar ni här
http://idrottonline.se/CarlstadsBTK-Bordtennis/traning/Pingisskolan
- 8-9 oktober 2016, vi arrangerar (tillsammans med Skoghall) Region Top 12, där regionens
toppspelare kommer för att spela om en plats i Riks Top 12 – vi behöver hjälp av våra
medlemmar med arrangemanget
- 29 oktober 2016, kom och titta när vårt div 2-lag spelar på hemmaplan i A-salen på Sundsta
- 29 januari 2017, vi arrangerar en breddtävling/distriktstävling för yngre spelare och de som
inte har tävlat så mycket.
- 17-19 mars 2017, vi arrangerar tävlingen Ungdoms- och Veteranpoolen – vi behöver hjälp av
samtliga medlemmar med arrangemanget, detta är vår viktigaste inkomstkälla. Och självklart
skall våra spelare också få vara med och tävla.
- 25 mars 2017, kom och titta när vårt div 3-lag spelar på hemmaplan i A-salen på Sundsta
Utöver ovanstående så finns det ett antal ytterligare aktiviteter som kan vara bra att känna till:
- Julpoolen/julavslutning
- Gemensam klubbresa
- Klubbmästerskap och säsongsavslutning
- Övriga aktiviteter inom distriktet (finns på Värmlands Bordtennisförbunds hemsida via
följande länk:
http://www.svenskbordtennis.com/Forbundet/Distrikten/varmlandsbordtennisforbund/Arra

-

ngemang/). Det brukar arrangeras ett antal nybörjar och breddtävlingar i närområdet under
säsongen som man kan delta i.
Övrig tävlingsverksamhet i Sverige (tävlingsprogram finns länkat från vår hemsida här:
http://idrottonline.se/CarlstadsBTK-Bordtennis/Tavling).

Håll dig uppdaterad
Några facebooksidor och hemsidor som är bra att följa, för att hålla er uppdaterade:
- Gå regelbundet in på vår hemsida för att kolla nyheter: www.cbtk.se
- För att bättre kunna följa och hålla er uppdaterade på vad som händer på klubbnivå
(Carlstads Bordtennisklubb), gå in och gilla vår facebooksida
https://www.facebook.com/carlstads.btk
- För att bättre ska kunna följa och hålla er uppdaterade på vad som händer på distriktsnivå
(Värmlands Bordtennisförbund), gå in och gilla förbundets facebooksida
https://www.facebook.com/VarmlandsBordtennisforbund (finns även hemsida på
http://www.svenskbordtennis.com/Forbundet/Distrikten/varmlandsbordtennisforbund/)
- För att bättre kunna följa och hålla er uppdaterade på vad som händer på riksnivå (Svenska
Bordtennisförbundet), gå in och gilla Svenska Bordtennisförbundets facebooksida:
https://www.facebook.com/svenskbordtennis (finns även hemsida på
http://www.svenskbordtennis.com/)
Material
- Om ni behöver diskutera racket och bordtennistillbehör så gör det i samråd med våra
tränare, de kan ge bra tips.
- Om ni vill beställa tävlingströja eller annan utrustning så hör av er till cbtk@hotmail.se
Övrigt
- Vi strävar efter stor delaktighet så tveka inte som förälder att ställa frågor, komma upp och
titta på träningar, ta en fika i klubblokalen, etc under säsongen. Går även bra att ställa frågor
kontinuerligt till cbtk@hotmail.se
- Hör av er till cbtk@hotmail.se om ni har frågor
- Vår hemsida www.cbkt.se för den kommande säsongen är under uppdatering, vilket innebär
att den kan innehålla en del information som ännu inte är uppdaterad och anpassad till den
nya säsongen
Med vänlig hälsning
Styrelsen, Carlstads Bordtennisklubb

Medlems-, licens- och tävlingsavgifter
Det finns tre typer av avgifter och dessa är medlemsavgift, licensavgift och tävlingsavgift. Medlemsavgift
betalas av alla, licensavgift av de som tävlar eller/och spelar seriespel och tävlingsavgift av de som är med i fler
än två tävlingar utöver klubbens egna arrangemang.
Medlemsavgift för enskild medlem 500:Medlemsavgift för hela familjen 650:Stötta gärna klubben genom att betala in familjemedlemsskap.

För de som tävlar krävs licensavgift till Svenska Bordtennisförbundet:
A-licens, födda 1952 och tidigare, pensionärslicens 350:A-licens senior, födda 1953 - 1998
550:A-licens ungdom, födda 1999 - 2005
350:A-licens barn, födda 2006 och senare
150:I medlemsavgiften ingår en D-licens som räcker för att delta i vissa distriktstävlingar (DM), ungdomsserier och
andra tävlingar inom distriktet så som vår egen tävling "Vinterspelen". S pelare med D-licens som aldrig

tidigare innehaft en A-licens utöver distriktstävlingar äger rätt att delta vid en nationell
tävling där kravet är A-licens (exempelvis Ungdomspoolen). Om man därefter vill vara med i flera
tävlingar måste man lösa och betala för en A-licens. Läs mer om licenser längre ner under "Mer information om
licenser".

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:Medlems- och licensavgiften inbetalas via plusgiro eller bankgiro senast den 31 Oktober.
Bankgiro 324-6873
(Ange avsändare, personnummer och typ av avgift/er på inbetalningen.)
(Om man började efter den 31 Oktober skall avgifterna erläggas inom en månad från det datum man började.)

