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Hammarö 

 
Sveriges Pensionärsförbund och Skoghalls Bordtennisklubb inbjuder till  
SPF Mästerskapen i bordtennis 2020 
 
Arrangör: SPF Hammarö   Skoghalls BTK 
 Bengt Tingdahl   Hans Sundberg 
 070-688 96 51  070-922 50 85 
 bengt.tingdahl@gmail.com hsu@cowi.se 
 
Spellokal: Hammarhallen, Hammarlundens skola 
 Västra Lövnäsvägen 24 
 663 41, Hammarö (karta i slutet). 
 
Datum/Tid: Lördag 2 Maj: 
 Invigning kl 13.00 
 Hallen öppnar för träningsspel kl 11.30 och 

tävlingsstart kl. 13.10 för samtliga singelklasser 
 Slutspel ca kl 15.30 och prisutdelning ca kl 17.00  
 Trivselmiddag på restaurang Udden kl 19.00 
 

 Söndag 3 Maj  
 Hallen öppnar för träningsspel kl 09.00 och 

tävlingsstart kl. 10.00 för samtliga dubbelklasser. 
 Slutspel ca kl 12.30 och prisutdelning ca kl 13.30 
 
Klasser: Vi bjuder in till följande åldersklasser i mästerskapet: 
 Herrar / Damer 60 – Födda 1960 eller tidigare 
 Herrar / Damer 65 – Födda 1955 eller tidigare 
 Herrar / Damer 70 – Födda 1950 eller tidigare 
 Herrar / Damer 75 – Födda 1945 eller tidigare 
 Herrar / Damer 80 – Födda 1940 eller tidigare 
 Herrar / Damer 85 – Födda 1935 eller tidigare 
  

 Vid färre än 4 anmälda i en klass flyttas spelare till 
närmaste yngre åldersklass. I samtliga åldersklasser 
spelas både singel och dubbel. Spel båda dagarna 
garanteras. 
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Spelform: Samtliga klasser (singel och dubbel) spelas med 
inledande poolspel med 4-5 spelare i varje pool där de 
två främsta går vidare till A-slutspel och övriga spelar 
B-slutspel. 

 Varje match spelas till bäst av 5 set, varje set spelas 
till 11 poäng. 

 Regler och resultatuträkning enligt Svenska 
Bordtennisförbundets regler.  

 
Närvaro/W.O: Närvarokontroll i samtliga klasser sker vid cafeterian 

senast 45 min före klass start. 
 Det är viktigt att återbud som kan förutses innan 

tävlingen meddelas så snart som möjligt till 
tävlingsledare. 

 
Lottning: Sker på tävlingsdagen ca 40 min innan start. 
 
Domare: Spelarna dömer själva i poolspelet och i slutspelet 

dömer de spelare som för närvarande inte spelar.  
 
Servering: I anslutning till tävlingshallen kommer en cafeteria att 

finnas. Där går det att köpa korv, smörgåsar godis, 
kaffe, dricka, frukt, m.m.  

 
Anmälan: Anmälan och frågor etc skall skickas till e-post: 

SPF.Bordtennis2020@gmail.com senast 10:e april. 
Anmälan skall innehålla Namn, Personnummer, SPF-
Förening, E-post och Telefonnummer.  

 Ange gärna dubbelpartner i anmälan. Har ni inte 
dubbelpartner parar vi ihop er med dubbelpartner så 
långt det är möjligt. Vill ni inte spela dubbel anger ni 
det i anmälan. 

Program &  Program och deltagarlistor publiceras på SPF Hammarö 
Deltagarlistor: hemsida ca 14 dagar innan tävlingen. 

https://www.spfseniorerna.se/distrikt/varmlandsdistri
ktet/foreningslista/spf-seniorerna-hammaro/ 

 
Anmälningsavgift: Anmälningsavgift 250 kr/deltagare.  
 Anmälningsavgiften medger spel båda dagarna i både 

dubbel och singel. Anmälningsavgift betalas in till SPF 
Hammarö på PlusGiro 435 72 79-1 senast 2020-04-15 
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Trivselmiddag: På Lördag kväll 2:e maj kl. 19.00 anordnas en 

trivselmiddag på restaurang Udden som har både 
fantastisk utsikt och fantastisk mat. Det finns kött, 
fisk eller vegetariskt att välja på. Ange vad ni önskar 
äta samt ev. allergier i samband med anmälan. 

 Anmälan om deltagande senast 10:e april på e-post: 
bengt.tingdahl@gmail.com 

 Kostnad för trivselmiddag är 200 kr exkl. dryck och 
betalas på plats till restaurangen. 

 
Boende: Boende bokas med fördel på någon av följande 

alternativ: 
 Scandic Karlstad City (ca 7km till tävlingshallen och 

nära till tågstation och buss):  
 Enkelrum 880 kr inkl. frukostbuffé 
 Dubbelrum 980 kr inkl. frukostbuffé 
 Priserna gäller om rummet bokas senast 1: april. 
 Rum bokas på tel. 054-770 55 32 eller e-post: 

karlstadcity@scandichotels.com  eller hemisda 
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/
scandic-karlstad-city  

 Ange kod "47365135" som referens vid bokning för att 
erhålla rabatterat pris. 

  
 Clarion Collection Hotel Plaza (ca 7km till 

tävlingshallen och nära till tågstation och buss):  
 Enkelrum 1050 kr inkl. kvällsmat och frukostbuffé 
 Dubbelrum 1190 kr inkl. kvällsmat och frukostbuffé 
 Priserna gäller om rummet bokas senast 1: april. 
 Rum bokas på tel. 054-100 200 eller hemsida: 

https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/karl
stad/clarion-collection-hotel-plaza    

 
 Möruddens Camping (ca 3km till tävlingshallen):  
 Priser; 2-bäddsstugor från 495 kr och 4-bäddsstugor 

från 995 kr. Stuga bokas på telefon 0771-101200 eller 
via hemsida   

 https://firstcamp.se/destination/morudden-karlstad/  
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Tävlingsorganisation: Tävlingsledare: Hans Sundberg 070-922 50 85 
 SPF representant: Bengt Tingdal 070-688 95 51  
 Telefon till sekretariatet under tävlingsdagarna är 

070-922 50 85. 
 
 

Material och priser: Stiga bord Stiga boll Perform vit ***   
 Medaljer delas ut till de tre främsta i varje klass.  
 

Varmt Välkomna till Hammarö 
önskar 

 

 
Hammarö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hammarö - Skärgårdskommunen i Värmland 
Hammarö är en egen kommun med ca 16 500 inv. som ligger ca 10 minuters bilväg 
från Karlstads centrum. Hammarö är en ö som avskiljs från fastlandet genom 
Klarälvens delta. Största tätorten heter Skoghall och där finns ett modernt 
kartongbruk som ägs av Stora Enso. Kommunen har en rik kultur med bland annat 
en träkyrka från 1300-talet, skärgårdsmuseum, kulturlämningar från järnåldern 
m.m. Runt Hammarö finns en vacker skärgård och båtlivet är intensivt med två 
stora småbåtshamnar. Vid den ena av dem (Lillängshamnen) finns en fiskaffär 
och rökeri som säljer mycket uppskattade produkter. Flera fina badplatser finns 
runt ön. Kommunen växer för varje år och populärt kallas den Värmlands Lidingö 
på grund av alla Karlstadsbor som väljer att bosätta sig på Hammarö där man får 
ett naturnära skärgårdsboende men samtidig når staden på ca 10 minuter.  
Vill du veta mer så gå in på Hammarö kommuns hemsida https://www.hammaro.se 
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VÄGBESKRIVNING: 
 
Västra infarten till Karlstad: 
Tag av mot Hammarö/Skoghall vid Bergviks köpcenter. Fortsätt mot Skoghall, 
över Vidön, när ni ser industrin på höger sidan, tag till vänster vid T-korsning, 
fortsätt tills du kommer till en rondell, kör mot Karlstad. Fortsätt någon km, 
sedan höger i rondellen (med en fyr i mitten mot) Hammarö kyrka, när du 
kommer till en minirondell, sväng vänster och du är strax vid Hammarlundens 
skola. 
 
Östra infarten till Karlstad: 
Sväng av vid avfarten mot Hammarö/Skoghall. 
Fortsätt hela vägen förbi hamnen mot Hammarö/Skoghall, efter några km 
kommer du till Nolgårds industri område fortsätt ca.100m tag av till vänster i 
rondellen (med en fyr i mitten) mot Hammarö kyrka, till vänster i minirondellen, 
efter en liten stund är du vid Hammarlundens skola. 
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