
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPF Seniorerna Söderhamn och Söderhamns UIF inbjuder härmed alla SPF Seniorernas bordtennisspelare 
och ledare till Söderhamn och förbundsmästerskapen i bordtennis 2017. Tävlingen spelas 6-7 maj i ett 
förhoppningsvis vårigt Söderhamn. Tävlingslokal blir Idrottshallen Söderhamn, Norrtullsgatan 19. 

Information 
All information om förbundsmästerskapen i bordtennis 2017 finns på www.spfseniorerna.se och 
www.suif.se. 

Tävlingen 
Tävlingen spelas i klasser för herrar och damer: 60 – födda 1953-57, 65 – födda 1948-52, 70 – födda 1943-
47, 75 – födda 1938-42, 80 – födda 1933-37, 85 – födda 1932-. Vid få anmälningar i damklasserna erbjuds 
spel i herrklass. Poolspel med 3-5 deltagare/par i varje pool. De två främsta går till A-slutspel, övriga till B-
slutspel. Slutspel spelas i cupform, i undantagsfall som poolspel. Varje match spelas i bäst av 5 set till 11. I 
samtliga åldersklasser spelas både singel och dubbel. Spel båda dagarna garanteras. Om du saknar 
dubbelpartner, meddelar du oss detta i samband med anmälan. Vi parar ihop alla som saknar dubbelpartner, 
så långt det är möjligt. Spelarna dömer själva i poolspelet. Slutspelsmatcherna döms av domare som 
tävlingsledningen utser. Anmälningsavgiften är 200 kronor per spelare. Denna avgift inkluderar både singel- 
och dubbelspel. Avgiften betalas in till Söderhamns UIF Bankgiro: 5166-2195 i samband med anmälan.  

Tävlingsmaterial 
Hallen har utrustning från Stiga. Mästerskapet spelas med trestjärniga plastbollar från Stiga. All materiel är 
godkänd av ITTF och SBTF. 

Startbegränsningar 
Vid färre deltagare än 3 förbehålls rätten att stryka klassen och flytta spelen/spelarna till lämplig klass. 
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Anmälan 
Skriftlig anmälan ska vara SUIF tillhanda senast 7 april 2017 via mejl: info@suif.se eller post till 
Söderhamns Bordtennis, SUIF Kungsgatan 30 A, 826 30 Söderhamn, telefon till kansliet: 0270-26 57 00. 
Anmälningsblankett finns att hämta ner på hemsidorna. Personnummer med 10 siffror skall anges i anmälan. 
Arrangören hjälper till att hitta dubbelpartner för spelare som saknar sådan. 

Dataprogram och lottning 
Lottningen och tävlingen genomförs med Coordinator. Lottningen äger rum på tävlingsdagen senast 45 min 
före start eller när alla registrerat sig, vilket skall göras senast 60 minuter innan klassen skall starta. 
Slutspelslottningen sker direkt efter avslutat poolspel. 

Boende 
Boende bokas i samband med anmälan. Söderhamns UIF har reserverat ett antal rum på Best Western. Priset 
för trippelrum 1040 kr, dubbelrum är 825 kr, enkelrum 690 kr. Dessa priser gäller endast vid bokning och 
betalning i samband med anmälan. Ange vilka personer som ska bo i rummet. Söderhamns UIF har eget 
boende med vandrahemsstandard. 50 bäddar med kök och samlingslokal, och träningslokalen våningen 
under. Pris med frukost 200 kr/person. 

Tidsschema 
Lördag 6 maj är Idrottshallen tillgänglig för träning från klockan 10.00. Anmälan/närvarokontroll sker 
senast klockan 11.30. Därefter sker lottning och start för dubbelspelet klockan 12.30. Söndag 7 maj 
preliminär starttid för singelspelet klockan 09.00. Tävlingen beräknas vara slut senast klockan 17.00. 

Lunch 
Söderhamns UIF anordnar försäljning av korv, kaffe, fika, frukt och godis i tävlingshallen under 
tävlingsdagarna. Söderhamns UIF erbjuder även lunchkuponger hos Restaurang Krysset för 85 kronor. 
Restaurangen serverar lunchbuffé mellan klockan 11 och 15 och är belägen 400 meter från Idrottshallen. 
Lunchkupongerna finns till försäljning i Idrottshallens cafeteria. 

Trivselmiddag 
På lördagskvällen 6 maj anordnas trivselmiddag klockan 19.00 på Best Western hotell. Priset är 225 kronor 
för varmrätt och kaffe. (Priset är subventionerat av SPF Söderhamn). Anmälan och betalning till 
trivselmiddagen görs i samband med anmälan till tävlingen. 

Kontakt 
För ytterligare information kontakta Söderhamns UIFs kansli, info@suif.se, 0270-26 57 00 eller till SPF 
Seniorernas kontaktperson i Söderhamn Lennart Andersson, 070-816 84 11, lennander39@gmail.com  
 
Välkomna till Söderhamn! 
 
SPF Seniorerna Söderhamn  
Söderhamns UIF Bordtennis 
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