
 

 

 

Skellefteå AIK BTF inbjuder till 

NSM 

den 3 – 4 december 2016 

 

 

Tävlingslokal Eddahallen, Norrvallagatan1, Skellefteå 

 

Sanktion Tävlingen är sanktionerad av SBTF som B-tävling. 

 

Klasser Lördag 7/12    Söndag 8/12 

 P11, F11 (Pingisiaden)   P14, F14 

 P12, F12     HJ17, DJ17 

 P15, F15     Herrsingel 

 HJ20, DJ20    Damsingel 

 Damer/Herrar 40,50,60   Herrdubbel 

 DJD/HJD 17    Damdubbel 

 DD/HD 40,50,60   Mixeddubbel 

 

Startbegränsning Max två poolklasser och en dubbelklass per dag.  

 För juniorer och veteraner gäller dessutom följande: Ungdomsspelare upp 

till och med 17 år får starta i högst två singelklasser för ungdom, egen 

åldersklass samt den närmast över. Herrar/Damer 40-60 får starta i egen 

klass och den närmast under. 

För att en klass skall anordnas fodras minst fyra anmälda spelare i 

singelklass eller fyra anmälda par i dubbelklass från minst två olika 

föreningar. 

 Damer/flickor har inte rätt att delta i mästerskapsklass för herrar/pojkar. 

 Herrar/pojkar har inte rätt att delta i mästerskapsklass för damer/flickor. 

 

Tävlingsform Poolspel i samtliga singelklasser. Cupspel i samtliga dubbelklasser. A- 

och B-slutspel i Pingisiaden. Alla matcher spelas i bäst av 5 set. 

 

Domare: Arrangören tillhandahåller domare 

 

Matchboll: Stiga Optimum 40+ (plastic) XXX vit 

 

Datastöd: TT coordinator 

 

Priser: Plaketter till 1:an, 2:an och 3:orna. 

 

 



Anmälan: Anmälan ska göras i rangordning. Licens-/person nummer ska anges 

samt klasstillhörighet. Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 

söndagen den 20 november 2016 via mail. Mailadress: 

leifcr@hotmail.com  

 

Anmälningsavgift: Herrar/Damer Elit, 250 kr.  

Singelklasser Veteraner/Juniorer/Ungdom 160 kr.  

Pingisiaden, 60 kr. 

Dubbelklasser, 200 kr. 

 

Lottning: Lottning sker på plats på tävlingsdagen efter närvarokontroll. Utskick i 

förväg kommer att bestå av fakturor, PM och tidsprogram. Deltagarlistor, 

seedning, etc, läggs ut på vår hemsida. Seedning görs utifrån SBTF:s 

riktlinjer. http://www.idrottonline.se/skelleftea/skellefteaaikbtf-

bordtennis. 

 

Servering: Enklare förtäring finns i hallen. Förbeställd lunch kommer att serveras på 

lördag och söndag. Beställning av lunch görs tillsammans med anmälan.  

  

Logi: Vi rekommenderar att ni bokar er logi på Hotell Aurum  

Tel: +4691088330 EMail: reception@hotellaurum.se  

Vid bokning uppges att det gäller NSM i Bordtennis. 

 

Upplysningar: Leif Cruuka, 070-619 62 25 

Staffan Sandström, 070-609 31 34 
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