
                               

 

 

 

VÄLKOMNA TILL VETERAN-SM 28-31 JANUARI 2016! 
Arrangör:                                                                                                                   
BTK Rekord och Svenska Bordtennisförbundet inbjuder härmed alla spelare och 
ledare till Helsingborg och Veteran-SM 2016. 
Information:                                                                                                                     
All information om Veteran-SM 2016 presenteras på vår hemsida, 
www.btkrekord.se 

Tävlingslokal:                                                                                                              
Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg. 
Sanktion:                                                                                                                                            
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som A-tävling (med undantag att spelarna 
dömer själva i poolspelet samt i lagspel till och med kvartsfinalerna). Tävlingen 
kommer att spelas i minst två hallar. 
Tävlingsmaterial:     
All material kommer från Stiga. 
SBTF:s supervisor: 
Hans Westling 0705-783290 eller westling.hans@telia.com 
Åldersgränser: 
Herrar/Damer 30 Födda 1986 eller tidigare 
Herrar/Damer 40 Födda 1976 eller tidigare 
Herrar/Damer 50 Födda 1966 eller tidigare 
Herrar/Damer 60 Födda 1956 eller tidigare 
Herrar/Damer 65 Födda 1951 eller tidigare 



Herrar/Damer 70 Födda 1946 eller tidigare 
Herrar/Damer 75 Födda 1941 eller tidigare 
Herrar/Damer 80  Födda 1936 eller tidigare 
Herrar/Damer 85 Födda 1931 eller tidigare 
Startbegränsningar: 
Herrar får deltaga i högst en singel-, en dubbel-, en lag-, och en mixedklass. 
Damer får deltaga i högst två singel-, en dubbel-, en lag- och en mixedklass. 
Vid färre deltagare än fyra från minst två olika föreningar förbehålls rätten 
att stryka klassen och flytta spelaren/paret/laget till lämplig klass.       
Anmälan:     
Skriftlig anmälan ska vara BTK Rekord tillhanda senast torsdagen den 17 
december 2015. 
Anmälan görs till btk.rekord@telia.com alternativt BTK Rekord, c/o Levin, 
Planteringsvägen 96 A, 252 31 Helsingborg. 
Personnummer (10 siffror) måste anges i anmälan. 
Licens för innevarande säsong måste vara löst när anmälan görs. 
Tänk på att lagtävlingarna i herrar 60 och 70 de senaste åren har slutat sent (kl. 
20-21). Detta kan påverka tåg- och hotellbokningar. 
Dubbelpartner sökes: 
Arrangören hjälper till med att hitta dubbelpartner för spelare som saknar 
sådan. 
Tävlingsklasser och tävlingsform: 
Singel och dubbel spelas i poolform med 3-4 deltagare i varje pool och med 
efterföljande slutspel i cupform. 
Mixed dubbel och lagtävlingen spelas i cupform. 
Alla individuella klasser spelas i bäst av 5 set. 
Lagtävlingen spelas med 2-mannalag. Klubblag för herrar och distriktslag för 
damer. Lagmatch bryts då det ena laget uppnått 3 vinster. De enskilda 



matcherna spelas i bäst av 3 set till och med kvartsfinal. Semifinal och final 
spelas i bäst av 5 set. 
Torsdag 28 januari 2016   Starttid 9.00 
Herrsingel 60, 65, 70, 75, 80 och 85. 
Damsingel 60, 65, 70, 75, 80 och 85. 
Mixed dubbel 60 och 70. 
Fredag den 29 januari 2016  Starttid 9.00  
Herrdubbel 60, 65, 70, 75, 80 och 85. 
Damdubbel 60, 65, 70, 75, 80, och 85. 
Mixed dubbel 30, 40 och 50. 
Herrar lag 30, 40, 50, 60 och 70. 
Damer lag 30 och 50. 
Lördag den 30 januari 2016  Starttid 9.00 
Herrsingel 30, 40 och 50. 
Damsingel 30, 40 och 50. 
Söndag den 31 januari 2016  Starttid 9.00 
Herrdubbel 30, 40 och 50. 
Damdubbel 30, 40 och 50. 
Seedning: 
SBTF:s dataranking kommer att tillämpas. 
Nummerlappar: 
Nummerlappar skall bäras av alla spelare under hela tävlingen. 
Anmälningsavgifter: 
Singel  160:- per spelare. 
Dubbel  240:- per par. 
Mixed  120:- per par. 
Lag  250:- per lag. 



Administrationsavgift   50:- per förening. 
Dataprogram och lottning: 
Lottningen och tävlingen genomförs med TT Coordinator. Lottningen äger rum 
på tävlingsdagen senast 30 minuter innan tävlingsstart eller när alla anmälda 
har registrerat sig, vilket ska göras senast 45 minuter innan klassen ska starta. 
Undantag lagtävlingen, som lottas innan speldagen. 
Slutspelslottning sker direkt efter avslutat poolspel i respektive klass. 
Hotell: 
Vårt officiella spelarhotell: Scandic Helsingborg Nord, Florettgatan 41. 
Hotellpriser: 
Enkelrum     700:- 
Dubbelrum     850:- 
Trippelrum   1000:- 
Fyrbäddsrum  1300:- 
Vi kan erbjuda dessa priser under förutsättning att bokning och betalning sker 
via BTK Rekord. 
Glöm ej att uppge namn på de personer som ska bo i de olika rummen och 
boka senast 17 december. 
Bokning av hotell: btk.rekord@telia.com alternativt BTK Rekord, c/o Levin, 
Planteringsvägen 96 A, 252 31 Helsingborg.       
För all service på hotellet svarar den enskilde gästen. Minibar, telefon, betal-TV 
osv. betalas direkt i receptionen. BTK Rekord kommer inte ta ansvar för 
kostnader uppkomna på detta sätt. 
Lunch: 
Beställning av lunchkuponger, se ovan adresser och tidpunkt! 
Lunchen kostar 85:- och serveras mellan kl. 11.30-14.00 i Idrottens Hus. 
Torsdag: Köttfärslimpa, potatis och brunsås alternativt vegetariskt. 
Fredag: Spagetti och köttfärssås alternativt vegetariskt. 
Lördag: Sprödbakad fisk, potatis och remouladsås alternativt vegetariskt. 



Söndag: Pannbiff med lök, potatis och brunsås alternativt vegetariskt. 
Sallad och måltidsdryck ingår. 
Om någon form av allergi så ange det i beställningen. 
Kamratmåltid: 
Kamratmåltid arrangeras torsdag kväll på Scandic Helsingborg Nord. 
Kamratmåltiden består av förrätt, varmrätt, mineralvatten/lättöl samt kaffe 
och kaka. 
Kostnad: 295:-. 
Beställning av kamratmåltid btk.rekord@telia.com alternativt BTK Rekord, c/o 
Levin, Planteringsvägen 96 A, 252 31 Helsingborg. 
Frågor 
Bengt Levin btk.rekord@telia.com, 0704-824145. 
 
Hjärtligt välkomna till Helsingborg och Veteran-SM 2016 önskar 
BTK Rekord! 
 
 
 
 
 
          


