
 
inbjuder till 

Top 12 Norrland 
24-25 oktober i 
Sporthushallen 

 
Tävlingslokal: Sporthushallen, Gräddvägen 15A, Umeå 
 
Kvalificering: Lista med kvalificerade spelare både ordinarie och reserver bifogas.  
 
Anmälan: Anmälan skickas till joakim.hedman@gmail.com senast den 9 oktober. Därefter fylls 
antalet upp med anmälda reserver.  
OBS: Man får enbart deltaga i 1 klass vid region/riksfinal. Samtliga kvalificerade spelare och de 
20 bästa reserverna i varje klass ska lämna besked om de önskar delta eller inte. 
 
Återbud: Eventuellt återbud meddelas snarast möjligt så reserv kan kallas. Lämnat återbud kan 
inte återtas om reserv hunnit kallas. 
 
Anmälningsavgift: 300 SEK 
 
Klasser: HJ 20, HJ17, P15, P13, DJ 17-20, F15, F13 samt Paraklass 12-20 år. 12 deltagare per 
klass.  
 
Tävlingsform: Gruppspel där alla möter alla enligt fastställt spelschema av SBTF. Matcherna 
spelar bäst av 5 set. 
 
Lottning: Lottningen äger rum fredagen 23:e oktober klockan 19:00 och publiceras på vår 
hemsida (www.umeabtk.se). 
 
Tävlingsprogram: Tävlingen startar lördagen 24:e oktober klockan 9:00. Tidsschema bifogas 
och finns på vår hemsida.  

http://www.umeabtk.se/


 
Regler: SBTF:s regler för Top 12 gäller och bifogas. 
 
Resultatinfo: Resultaten uppdateras och publiceras kontinuerligt på Ondata: 
https://resultat.ondata.se  
 
Matchboll: Donic P40+  
 
Viktig Information:  Tävlingen har restriktioner enl. SBTF:s Coronaprotokoll. Dessa 
restriktioner gäller: Är du sjuk eller har varit sjuk de senast 2 dagarna SKALL du stanna 
hemma. I möjligaste mån skall man byta om och duscha hemma. Använd utplacerad handsprit. 
Inga åskådare är tillåtna i spelhallen. Varje klubb får acreditera ett begränsat antal på 
förhand namngivna ledare. Acreditering skall ske i samband med anmälan av klubbens spelare. 
Trängsel skall undvikas. Vid registrering skall avstånd på 1,5 meter hållas i kön. Kom i god tid 
för att undvika köer.  
 
All information om tävlingen och anmälningslistor kommer uppdateras löpande på vår hemsida: 
www.umeabtk.se  
 
  



Rekommenderat boende är: 

 

Idrottspriser 

 

Det som våra gäster uppskattar mest med Uman och som gjort oss till Umeås populäraste 

hotell, fått Certificate of Excellence på TripAdvisor 

3 år i rad vunnit Business Travel Award tre år i rad, är hemkänslan samt alla 

omtänksamheter som vi erbjuder. När ni bor hos oss bjuder vi alltid på: 

1. Eftermiddagskaffe – med hembakat eller våfflor 

2. Vår bastu & relaxavdelning. 

3. Kvällsbuffe´- som en hel middag 

4. Vår stora frukostbuffe´- missa inte våra supergoda våfflor 

 

Helg fredag-lördag 

Enkelrum          775:- inkl. moms   
Dubbelrum          980:- inkl.moms 
Extrabädd  300:- inkl.moms  

Vardagar 

15% rabatt på aktuellt dagspris vardagar  

 

Boka på mail cc.uman@choice.se eller telefon 090-70 11 11 

Clarion Collection Uman, Gunnar Bäckström VD 

 

mailto:cc.uman@choice.se

