INBJUDAN TILL VETERAN-SM
KARLSKRONA DEN 9-12 SEPTEMBER 2021

ARRANGÖR
Svenska Bordtennisförbundet och Lyckeby BTK inbjuder härmed spelare och ledare till
Karlskrona och Veteran-SM 2021.
TÄVLINGSLOKAL
Brinova Arena, Björkholmen, 371 33 Karlskrona.
SANKTION
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som A-tävling (med undantag att spelarna dömer själva i
poolspelet samt i lagspel till och med kvarts nalerna). Tävlingen kommer att spelas i minst
två hallar.
TÄVLINGSMATERIAL
Allt material från Stiga.
SBTF:s TÄVLINGSCHEF
Bengt Andersson 0708-21 24 68, bengt.andersson@svenskbordtennis.com
NYHETER
En nyhet är att Para veteraner 40-årsklass yttats till Veteran-SM.
En annan nyhet är att samtliga matcher i lagspelet spelas i bäst av 3 set.
En tredje nyhet är att singel-, mixed- och dubbelklasser lottas dagen innan klassen ska
spelas. Eventuella återbud ska lämnas senast kl. 17.00 dagen innan klassen startar.
ÅLDERSGRÄNSER
Herrar/Damer 40
Herrar/Damer 45
Herrar/Damer 50
Herrar/Damer 55
Herrar/Damer 60
Herrar/Damer 65
Herrar/Damer 70
Herrar/Damer 75
Herrar/Damer 80
Herrar/Damer 85

Födda 1981 eller tidigare
Födda 1976 eller tidigare
Födda 1971 eller tidigare
Födda 1966 eller tidigare
Födda 1961 eller tidigare
Födda 1956 eller tidigare
Födda 1951 eller tidigare
Födda 1946 eller tidigare
Födda 1941 eller tidigare
Födda 1936 eller tidigare
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STARTBEGRÄNSNINGAR
Herrar får delta i högst en singel-, en dubbel-, en lag-, och en mixedklass.
Damer får delta i högst två singel-, en dubbel-, en lag- och en mixedklass.
Därutöver har paraspelare rätt att starta i en paraklass.
Vid färre deltagare än fyra från minst två olika föreningar förbehålls rätten att stryka klassen
och ytta spelaren/paret till lämplig klass. I lagklasser måste minst två lag per klass vara
anmälda.

TÄVLINGSFORM
Singel, dubbel och mixeddubbel spelas i poolform med 3-4 deltagare i varje pool och med
efterföljande slutspel i cupform för de två första i respektive pool. Alla individuella klasser
spelas i bäst av 5 set.
Lagtävlingen spelas i cupform med föreningslag för herrar och distriktslag för damer.
Lagtävlingen spelas med 2-mannalag enligt Davis Cup-format, två singlar, en dubbel och två
singlar. Lagmatch avbryts då det ena laget uppnått tre vinster. Ett lag kan innehålla upp till
tre spelare. Samtliga enskilda matcher i lagspelet spelas i bäst av 3 set.
Seriespelsregistrerade ska vid lagtävling representera seriespelsföreningen.
KLASSER OCH PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM
Torsdag den 9 september 2021
Starttid 09.00
Herrsingel 65, 70, 75, 80 och 85
Damsingel 65, 70, 75, 80 och 85
Mixed dubbel 70
Fredag den 10 september 2021
Starttid 09.00
Herrdubbel 65, 70, 75, 80 och 85
Damdubbel 65, 70, 75, 80, och 85
Herrsingel 40 Para
Damsingel 40 Para
Herrar lag 40, 50, 60, 70 och 80
Damer lag 40 och 60
Lördag den 11 september 2021
Starttid 09.00
Herrsingel 40, 45, 50, 55 och 60
Damsingel 40, 45, 50, 55 och 60
Mixeddubbel 60
Söndag den 12 september 2021
Starttid 09.00
Herrdubbel 40, 45, 50, 55 och 60
Damdubbel 40, 45, 50, 55 och 60
Mixeddubbel 40 och 50
SEEDNING
SBTF:s dataranking kommer att tillämpas.
NUMMERLAPPAR
Nummerlappar skall bäras av alla spelare under hela tävlingen.
DUBBELPARTNER SÖKES
Anmälan i dubbel och mixed kan göras utan partner. Arrangören hjälper till med att hitta
dubbelpartner för spelare som saknar sådan.

FRÅGOR OM TÄVLINGEN
Jörgen Kjellson, lyckeby.btk@blixtmail.se, 0709-217764, Tobias Back, 0701-416376, Stefan
Elmtoft, 0730-794106 Mer info nns på Lyckeby BTK:s hemsida (klickbar länk).
ANMÄLNINGSAVGIFTER
Singel:
Dubbel:
Mixed:
Lag:
Administrationsavgift:

160 kr/spelare
240 kr/par
240 kr/par
250 kr/lag
50 kr/förening

ANMÄLAN
Skriftlig anmälan skall vara Lyckeby BTK tillhanda senast onsdagen den 15 augusti 2021.
Anmälan ska ske klubbvis.
Anmälan görs direkt på Lyckeby BTK:s hemsida, alternativt kontakta någon av Tobias Back
eller Stefan Elmtoft, se kontaktuppgifter under ”Frågor om tävlingen” ovan.
Ange födelsedatum i anmälan. Licens för innevarande spelår ska vara registrerad när
anmälan görs.
LOTTNING OCH TIDSSÄTTNING
I singel-, dubbel- och mixedklasser genomförs lottning och tidsättning till poolspelet klockan
17.00 dagen före klassen startar medan lottning av det efterföljande cupspelet sker direkt
efter avslutat poolspel.
Eventuella återbud ska göras senast klockan 17.00 dagen före klassen startar.
Lottning av lagtävling sker i förväg och resultatet meddelas deltagande föreningar i
samband med publicering av tidsprogrammet cirka tre veckor före tävlingen.
Lottningar, tidsättningar och resultat kommer att presenteras på resultat.ondata.se.
BOENDE
Scandic Hotel Karlskrona (50 meter från Brinova Arena), är tävlingens o ciella hotell. I
samband med tävlingen har vi möjlighet att erbjuda förmånliga priser som endast kan
erhållas om man bokar rummen via Lyckeby BTK:s hemsida.
Enkelrum: 960 kr/natt, inkl stor frukostbuffé
Dubbelrum: 1.160 kr/natt, inkl stor frukostbuffé
Trippelrum: 1.360 kr/natt, inkl stor frukostbuffé
Glöm ej att uppge namn på de personer som ska bo i de olika rummen. Begränsat antal rum
så först till kvarn gäller
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LUNCH
Lunch och middagar serveras på Restaurang TrydesMat som ligger i Brinova Arena.
Bordsvatten, sallad, knäckebröd och smör ingår i alla måltider. Måltider kan endast bokas i
förväg direkt på Lyckeby BTK:s hemsida och görs senast i samband med anmälan.

Meny
Torsdag 9/9, lunch: Trydes välstekta köttbullar med gräddsås, potatismos, rårörda lingon
och pressgurka
Fredag 10/9, lunch: Pasta Bolognese
Fredag 10/9, middag: Slottsstek med svartvinbärssås, kokt Olsängspotatis och inlagd
Västeråsgurka
Lördag 11/9, lunch: Gräddstuvad pytt i panna med stekt ägg och rödbetor
Lördag 11/9, middag: Grillad ankbiff med dragonsås och rotsaker
Söndag 12/9, lunch: Trydes pannbiff, med karamelliserad lök, stekt potatis och skysås.
Priser
Lunch: 90 kr
Middag: 110 kr
KAMRATMÅLTID
Kamratmiddagen serveras på Restaurang TrydesMat som ligger i Brinova Arena. Kan endast
bokas i förväg via Lyckeby BTK:s hemsida och görs senast i samband med anmälan.
Meny
Torsdag 9/9, Kamratmiddag
Förrätt: Trydes klassiska Toast Skagen med dijonsenap på handskalade räkor
Huvudrätt: Lågtempererad dovhjort med krämig potatisgratäng och Trydes pepparsås
Dessert: Hallonparfait
Ett glas öl/vin/alkofritt alternativ samt kaffe och bordsvatten ingår.
Pris
Kamratmiddag: 295 kr/person
YTTERLIGARE EVENEMANG UNDER VETERAN-SM
Vi jobbar på att hitta ytterligare ett arrangemang på lördag kvällen som kommer att
annonseras i god tid innan tävlingen.
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Hjärtligt välkomna till Karlskrona och Veteran-SM 2021 önskar
Svenska Bordtennisförbundet och Lyckeby BTK

