INFORMATION INFÖR SÄSONGEN 18/19 MED CARLSTADS BTK
Hoppas alla har haft en bra sommar. Nu är det dags att starta upp bordtennissäsongen 18/19. Nedan
följer information som är bra att veta både kortsiktigt och långsiktigt. Skriv gärna ut dokumentet och
ha det tillgängligt under hela säsongen för att inte missa viktiga datum med mera.
Nedan finns några avsnitt som vi vill att ni läser igenom. Det står om ”Träning”, ”Avgifter”,
”Planerade aktiviteter under säsongen 18/19 att notera” samt ”Övrigt som är bra att känna till”.

Träning
Läs mer om våra nya träningstider på vår hemsida här: http://idrottonline.se/CarlstadsBTKBordtennis/traning.
- De som var med i Pingisskolan förra säsongen flyttar till C-gruppen (i huvudsak samma dag)
- Nya yngre spelare börjar i den nya Pingisskolan
- Övriga fortsätter i samma grupp som förra säsongen (tider på www.cbtk.se under ”Träning”)
Förutom de ordinarie träningstiderna finns det också möjlighet att i vuxens sällskap träna extra på
egen hand på lördagar 12-16 och söndagar 12-15. All träning sker på Sundsta i Bordennislokalen.

Avgifter
Betala in avgifter för den nya säsongen senast 31 oktober 2018.
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
- 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:Gynna gärna klubben genom att betala in familjemedlemsskap.
För de som tävlar krävs licensavgift till Svenska Bordtennisförbundet:
A-licens, födda 1954 och tidigare, pensionärslicens
350:A-licens senior, födda 1955 – 2000
550:A-licens ungdom, födda 2001 – 2007
350:A-licens barn, födda 2008 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". Spelare
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 vår egen tävling Ungdomspoolen). Om man
därefter vill vara med i flera tävlingar måste man lösa och betala för en A-licens. Alla tävlingar
arrangerade av CBTK är kostnadsfria att anmäla sig till.
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I övrigt uttas en tävlingsavgift enligt följande (betalas i efterhand):
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.)
I slutet av detta dokument i avsnittet ”Räkneexempel avgifter” finner du några olika exempel på
inbetalningar av avgifter beroende på nivå och ambition.

Planerade Aktiviteter under säsongen 18/19 att notera
Några av säsongens kommande planerade aktiviteter (säsongen pågår from 2018-07-01 tom 201906-30):
- Vecka 34 (med start den 20 augusti) 2018, träning startar för A+B+C-grupp (på Sundsta)
- 11 september 2018, träning startar för Pingisskolan (Sundsta)
- 18 september 2018, årsmöte i halvmånen på Sundsta kl 18.30 (ligger vid entréen till stora
sporthallen direkt till höger)
- 27 oktober 2018, vi arrangerar tävlingen Solstaträffen – boka in detta datum för
hjälpinsatser. Självklart får våra egna spelare vara med och tävla.
- 20 december 2018, julavslutning och tävling ”Julpoolen” för våra medlemmar
- 27 januari 2019, vi arrangerar vår egen breddtävling/distriktstävling ”Vinterspelen” för yngre
spelare och de som inte har tävlat så mycket.
- 29-31 mars 2019, vi arrangerar tävlingen Ungdoms, Veteran, Para-poolen – boka in detta
datum, samtliga medlemmar skall hjälpa till med arrangemanget, detta är vår viktigaste
inkomstkälla. Och självklart skall våra spelare också få vara med och tävla de tider som de
inte är funktionärer.
- 17 april 2019, säsongsavslutning/pizzaparty/Klubbmästerskap
Utöver ovanstående så finns det ett antal ytterligare aktiviteter som kan vara bra att känna till:
- Seriespel i div 2, 4, 5 och ungdomsserien (ännu ej klart med lag och speldatum)
- Övriga aktiviteter inom distriktet så som breddtävlingar, distriktsserier och läger (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 (nationella tävlingar) i Sverige (tävlingsprogram finns länkat från
vår hemsida här: http://idrottonline.se/CarlstadsBTK-Bordtennis/Tavling).

Övrig information som är bra att känna till
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Hjälpinsatser och stöttning av föreningen
Vi har än så länge inga krav på att man behöver sälja lotter eller andra produkter för att få in pengar
till föreningen. Däremot skall man som medlem och anhörig att ställa upp som funktionär i samband
med våra egna arrangemang så som Solstaträffen, Vinterspelen, Ungdoms/Veteran/Para-poolen
samt våra seriespel. För den som har ett företag som vill synas på någon av våra match- eller
träningströjor, eller kanske vill synas på en skylt i Sporthallen så finns sponsorerbjudande på vår
hemsida via följande länk http://idrottonline.se/CarlstadsBTK-Bordtennis/globalassets/carlstads-btk--bordtennis/dokument/sponsring/sponra-cbtk---2018-2019.pdf
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 tröjor, racket och/eller annat material gå in under
http://www.sydsport.com och välj sedan ”Klubbshop” och klicka på ”Carlstads BTK”. Se till
att ni anger er egen adress som leveransadress, betalning hanterar ni direkt själva. (Det går
även att använda träningströjan som match-/tävlingströja om man inte vill beställa både
och). Vi rekommenderar att ni åtminstone beställer en träningströja som ni kan ha i samband
med träning/seriespel/tävling.

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/)
Delaktighet och återkoppling
- 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
Räkneexempel avgifter
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Ex 1 Pingisskolan: Stina Larsson börjar i pingisskolan och skall betala in avgift för säsongen 18/19. Stinas föräldrar
betalar in 500 kr i medlemsavgift till Carlstads BTK:s bankgiro 324-6873 och märker betalningen med avgiftstyp och
Stinas sex första siffror i personnumret och namn:
”Medlemsavgift 18/19, 080403 Stina Larsson”.
Stina kan nu vara med på Carlstads BTK:s träningar och även en del nybörjartävlingar i distriktet med den D-licens som
ingår i medlemsavgiften.
Ex 2 Pingisskolan + Familj: Axel Persson börjar i pingisskolan men vill stötta föreningen och har även någon ytterligare
i familjen som vill vara med och delta på de träningstillfällen som erbjuds eller/samt framför allt de träningar som är på
egen hand på helgerna. Axels föräldrar betalar in 650 kr i medlemsavgift till Carlstads BTK:s bankgiro 324-6873 och
märker betalningen med avgiftstyp och Axels sex första siffror i personnumret och namn + fullständigt personnummer på
övriga i familjen:
”Medlemsavgift familj 18/19, 090612 Axel Persson (pnr för övriga i familjen = 780913-3212, 790221-2122, 0511123434”.
Axel kan nu vara med på Carlstads BTK:s träningar och även en del nybörjartävlingar i distriktet med den D-licens som
ingår i medlemsavgiften. Även övriga i familjen kan delta på framför allt de träningar som är på egen hand på helgerna.
Ex 3 B/C-grupp + tävling: Nils Johanson född 2004 har spelat bordtennis i något/några år och vill förutom träning även
vara med på ett par tävlingar och/eller i seriespel. Nils föräldrar betalar först in 650 kr i familjemedlemsavgift till Carlstads
BTK:s bankgiro 324-6873 och märker betalningen med avgiftstyp och Nils sex första siffror i personnumret och namn +
fullständigt personnummer på övriga i familjen:
”Medlemsavgift familj 18/19, 041010 Nils Johansson (pnr för övriga i familjen = 721213-2121, 700342-2122”.
Nils kan nu vara med på Carlstads BTK:s träningar och även en del tävlingar i distriktet med den D-licens som ingår i
medlemsavgiften. Även övriga i familjen kan delta på framför allt de träningar som är på egen hand på helgerna.
För att kunna delta i seriespel och även ett par nationella tävlingar gör Nils föräldrar ytterligare en inbetalning för Alicensavgiften 350 kr (eftersom Nils är född mellan 2001 – 2007) till Carlstads BTK:s bankgiro 324-6873 och märker
betalningen med avgiftstyp och Nils sex första siffror i personnumret och namn:
”Licensavgift 18/19, 041010 Nils Johansson”.
Nils kan nu också förutom distriktstävlingar delta i seriespel och andra nationella tävlingar i närområdet eller övriga
Sverige. (om man önskar delta i fler än två tävlingar behövs ytterligare en separat inbetalning för tävlingsavgift göras, se
exempel 4 nedan).
Ex 4 A-grupp + tävling: Johan Persson född 1996 har spelat bordtennis i något/några år och vill förutom träning även
vara med i ett flertal tävlingar samt seriespel. Johan betalar först in 650 kr i familjemedlemsavgift till Carlstads BTK:s
bankgiro 324-6873 och märker betalningen med avgiftstyp och Johans sex första siffror i personnumret och namn +
fullständigt personnummer på övriga i familjen:
”Medlemsavgift familj 18/19, 961110 Johan Persson (pnr för övriga i familjen = 680213-1234, 650930-1156)”.
Johan kan nu vara med på Carlstads BTK:s träningar och även en del tävlingar i distriktet med den D-licens som ingår i
medlemsavgiften. Även övriga i familjen kan delta på framför allt de träningar som är på egen hand på helgerna.
För att kunna delta i seriespel och nationella tävlingar gör Johan ytterligare en inbetalning för A-licensavgiften 550 kr
(eftersom Johan är född mellan 1955 – 2000) till Carlstads BTK:s bankgiro 324-6873 och märker betalningen med
avgiftstyp och Johans sex första siffror i personnumret och namn:
”Licensavgift 18/19, 961110 Johan Persson”.
Johan kan nu också förutom distriktstävlingar delta i seriespel och andra nationella tävlingar i närområdet eller övriga
Sverige. Johan vet att han kommer att delta i ca 7 tävlingar och gör därför ytterligare en inbetalning för tävlingsavgift 500
kr (eftersom det är avgiften för intervallet 3-9 tävlingar) till Carlstads BTK:s bankgiro 324-6873 och märker betalningen
med avgiftstyp och Johans sex första siffror i personnumret samt namn:
”Tävlingsavgift 18/19, 961110 Johan Persson”.
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