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Västers BTK
Vi hälsar alla nya och gamla spelare välkomna till Västers BTK och säsongen 2019/2020.
I denna infofolder hittar ni information om föreningen. Har ni frågor ni inte hittar svar på här är ni
välkomna att kontakta oss.
Träning
Träningen leds av välutbildade tränare med lång erfarenhet av att träna både ungdomar och seniorer.
Träningen sker i bordtennislokalen i Motala Sporthall, i Hällaskolans fritidsgård i Borensberg och
Trojenborgsskolan i Skänninge. Träningstider och kontaktuppgifter till tränarna finns på sista sidan av
infobladet. För att delta i träning krävs medlemskap i föreningen. Nya spelare har möjlighet att
provträna utan medlemskap under två veckor.
Från oktober (höstterminen) och februari (vårterminen) öppnar vi särskilt upp för nya spelare i alla
åldrar. Håll utkik på vår hemsida, Facebooksida, i brevlådan och i skolan!
Medlemskap
För att bli medlem i Västers BTK behöver ni betala vår medlemsavgift som är 400 kr för enskild
medlem och 600 kr för en hel familj. Medlemskapet sträcker sig kalenderårsvis, d.v.s. från 1 januari-31
december. Medlemsavgiften betalas in till vårt PlusGirokonto 79 68 95-1. I samband med att ni betalar
medlemsavgiften skall ett mejl skickas till medlemvbtk@hotmail.com med ditt namn eller
familjemedlemmarnas namn, adress, telefon och personnummer. Personer som börjar spela i oktober
eller senare betalar halv medlemsavgift fram till årsskiftet.
Information och nyheter
Alla medlemmar som skickar sina kontaktuppgifter till medlemvbtk@hotmail.com kommer
regelbundet få våra infomejl med information om träning, tävling m.m. Nyheter om föreningen finns på
våra Facebooksidor (Västers BTK och Team Motala) och vår hemsida www.idrottonline.se/vastersbtkbordtennis.
Tävlingar och seriespel
För er som vill tävlingsspela finns olika nivåer på tävlingar. De första tävlingar som är aktuella för barn
och ungdomar är i regel Östgötatouren som är en breddtävling för spelare i Östergötland. Varje säsong
arrangeras tre tävlingar i Östgötatouren. Informationslappar om dessa tävlingar delas ut till
intresserade ca 1 månad innan tävlingen.
Seriespel spelas i lagform. Östergötlands ungdomsserie spelas i 2-mannalag (Davis-Cup modell). De
olika serierna delas in i spelstyrka och inte i ålder. Två kompisar med olika ålder kan därför spela
tillsammans. Seriespelet spelas under fyra olika helger under säsongen. Är du intresserad av att spela
seriespel kontakta din tränare eller skicka ett mejl till oss. Inbjudan till seriespel kommer finnas
uppsatt på vår anslagstavla i pingishallen. Ungdomsserien startar i slutet av november.
För spelare som vill tävla mer finns en mängd olika nationella tävlingar i Östergötland och i övriga
Sverige. En tävlingskalender finns på vår anslagstavla i pingishallen och finns även på Svenska
Bordtennisförbundets hemsida. Inbjudningarna till de mest aktuella tävlingarna kommer finnas på vår
anslagstavla och mejlas ut till våra medlemmar.
På seniorsidan spelar vårat A-lag (herr) i Superettan och A-lag (dam) i division 1. Vi har även seniorlag
klara i division 2 för damer samt division 2 och division 3 för herrar. Den 31 augusti kommer vi även
anmäla ett eller flera lag i Östgötaserierna (division 4-6) Är du intresserad av seriespel för seniorer
kontaktar du din tränare eller skickar ett mejl till oss.
Varje tävling och/eller seriespel har en viss anmälningsavgift. Dessa anmälningsavgifter är olika
beroende på vilken tävling det är men brukar vara mellan 100-200 kr/tävling. Västers BTK:s styrelse
har beslutat att föreningen betalar alla medlemmars tävlingsavgifter och serieavgifter under säsongen
2019/2020.

Licens
Alla som tävlingsspelar eller spelar seriespel behöver lösa en tävlingslicens av Svenska
Bordtennisförbundet. Licensansökan och betalning gör föreningen automatiskt till Svenska
Bordtennisförbundet när du anmäler dig till din första tävling för säsongen. Licensavgiften ska du som
spelare sedan betala in till Västers BTK:s Plusgiro 796895-1 innan du gör din första tävling för
säsongen. Licensen gäller till och med den 30 juni 2020.
Licenssort
D-licens
A-licens barn
A-licens ungdom
A-licens pensionär
A-licens senior

Licenskostnad
100 kr
200 kr
400 kr
400 kr
650 kr

För vem/vad gäller licensen?
Alla åldrar endast Östgötatouren, DM och ungdomsserie
2008 eller senare, alla tävlingar i hela Sverige + seniorserie
2002-2007, alla tävlingar i hela Sverige + seniorserie
1955 eller tidigare, alla tävlingar i hela Sverige + seniorserie
1956-2001, alla tävlingar i hela Sverige + seniorserie

Bordtennismaterial och kläder
Västers BTK har ett materialavtal med butiken TTEX – pingis.se och dess underleverantör Butterfly.
Vid beställning hos TTEX får föreningens medlemmar rabatt på ordinarie priser. Beställning sker via
TTEX hemsida www.pingis.se eller via telefon 08-508 804 70. För att få rabatten måste du ange att du
är medlem i Västers BTK. Vill du ha råd inför beställning av material prata gärna din tränare eller ring
huvudtränare Nils-Åke Magnusson, 0707-526267.
Våra specialpriser från TTEX – pingis.se:
Rack Anton Källberg 3* inklusive fodral: 150 kr (ord. pris 264 kr)
Rack Kristian Karlsson 5* inklusive fodral: 250 kr (ord. pris ca. 494 kr)
Rack 5+* stomme Timo Boll Allround + gummin Flextra: 500 kr (ord. pris 767 kr)
Rack 5+* stomme Timo Boll Allround + gummin Sriver: 699 kr (ord. pris 1027 kr)
Rack 5+* stomme Korbel Offensiv + gummin Tenergy: 1299 kr (ord. pris 1787 kr)
Gummi Tenergy 550 kr (ordinarie pris 679 kr), Gummi Rozena 400 kr (ordinarie pris 489 kr)
Övriga varor 20% rabatt (gäller ej kampanjpriser eller gummin/stommar från Butterfly)
Racketarna Anton Källberg och Kristian Karlsson inkl. fodral samt racket Timo Boll/Flextra kan du
köpa direkt av din tränare.
Vår snygga matchtröja samt matchshorts kan du också köpa direkt av din tränare. Tröjan kostar 250 kr
(ord.pris 399 kr) och shortsen kostar 200 kr (ord.pris 329 kr). Vi har öven klubboverall som kan
beställas ett par gånger per år och den kostar 550 kr (ord.pris 848 kr).
Egna arrangemang
Under säsongen kommer vi arrangera en Östgötatourtävling (prel. 30 nov-1 dec). Vi kommer
arrangera seriesammandrag för några av våra seniorlag; division 3 herrar 15 december, division 2
herrar 11 januari, division 3 herrar 12 januari, division 1 damer 1-2 februari och division 3 herrar 7-8
mars. Vi kommer även arrangera seriesammandrag för lag i Östgötaserierna och för våra ungdomslag.
Under sommaren 2020 kommer vi arrangera Motala Summer Camp och Motala Sommer Open. Under
våren går även klubbmästerskapet och företagstävlingen av stapeln.
Superettan
A-laget herr spelar denna säsong i näst högsta serien. Vi har hemmamatcher i Motala A-hall
16-17 nov, 11 jan, 1-2 feb och 28-29 mars. Säsongskort kommer att kunna köpas för 100 kr/person.
Styrelsen 2019/2020
Ordförande Daniel Ellermann 0733-568582
Sekreterare Björn Weistrand 0767-602685
Kassör
Henrik Dalvander 0706-456589
Ledamot
Stefan Johansson 0730-599288
Ledamot
Mattias Andersson 0735-283553

Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Rickard Carlsson
Peter Szerman
Magnus Larsson
Erik Sundberg

0700-233666
0708-919223
0703-952579
0738-787660

Träningstider Motala 2019/2020 (Huvudansvarig tränare inom parentes)
Måndag
15.00-16.30
Oldboys
(Stefan)

Tisdag

Onsdag

Torsdag
15.00-16.30
Oldboys
(Stefan)

16.45-18.00
Tjejgrupp
(Nils-Åke)

16.30-18.00
Fri träning
(utan ledare)

17.00-18.00
Pingisskola
(Nils-Åke)

16.30-17.30
Fri träning
(utan ledare)

18.00-19.15
Grupp 1
(Nils-Åke)

18.00-20.00
Senior Elit
(Daniel)

18.00-19.15
Grupp 1
(Nils-Åke)

17.30-19.00
Grupp 3
(Henrik)

19.15-20.30
Grupp 2
(Nils-Åke)

20.00-21.30
Seniorer
Motionsgrupp
(Henrik)

19.15-20.30
Grupp 2
(Nils-Åke)

19.00-21.00
Seniorlag
(Henrik)

Fredag
16.00-18.00
Extraträning
för alla medlemmar
(Henrik)

Vi tränar i bordtennishallen, Motala Sporthall, Östermalmsgatan 42.
Träningen startar måndag den 19:e augusti. Träningen vårterminen startar 7 januari.
Pingiskola: Spelare födda 2010 eller senare.
Grupp 1: Spelare födda 2007-2009 + yngre spelare som ingått i gruppen under VT 2019.
Grupp 2: Spelare födda 2006 och tidigare + yngre spelare som ingått i gruppen under VT 2019.
Grupp 3: Varierad ålder. Spelare som ingår i gruppen meddelas av tränarna.
Senior Elit: Spelare som deltar i föreningens seniorlag herr Superettan, div 2, div 3 + dam div 1 +
uttagna spelare.
Seniorlag: Alla spelare som spelar seniorserie.
Extraträning för alla medlemmar: Extra träning för alla som vill träna extra. Det är fritt att komma
när man vill och gå när man vill. Man väljer själv vad man vill träna på. Det finns möjlighet till
serve/returträning eller träna med robot. Vi har tränare på plats hela passet.
Tjejgrupp: Extra träning för alla våra tjejer.
OBS! Gruppindelningen gäller från säsongsstart och kan komma att ändras under säsongen. Om tiderna
inte passar - ta kontakt med oss!
OBS! Åldersindelningen är inte strikt – vi försöker ha en nivåindelning som passar alla.
Som medlem kan du även spela pingis på helger och andra tider då pingishallen i Motala är ledig.

Borensberg och Skänninge (start vecka 36, Nils-Åke huvudtränare)
I Borensberg har vi träning i Hällaskolans fritidsgård en dag i veckan. På torsdagar tränar
FSK 13.15-14.15, Åk 1-åk 2 14.30-15.30, åk 3-5 15.30-16.30 och åk 6 och äldre tränar 16.30-18.00.
I Skänninge har vi träning för lågstadiet tisdagar klockan 16.45-17.45, för mellanstadiet klockan 17.4518.45 och för högstadiet och äldre klockan 18.45-20.00. På onsdagar har vi träning för vuxna klockan
18.00-20.00. Vi tränar i Trojenborgsskolans gymnastiksal.
Även i Borensberg och Skänninge gäller att ålderindelningen inte är strikt – vi försöker ha en
nivåindelning som passar alla.

Telefonnummer till huvudtränare
Nils-Åke Magnusson
Daniel Ellermann
Henrik Sandbladh
Stefan Sääf

0707-526267
0733-568582
0735-051142
0761-122374

