
 

 

Inbjudan till  

SPF förbundsmästerskap 

i bordtennis 2023 

 
 

Förbundsmästerskapet 2023 i bordtennis genomförs den 13 - 14 maj i 

Halmstad Arena. Detta sker i samarbete med  

Halmstad Bordtennisklubb HBTK.  

 

Halmstad Arena 

Halmstad Arena ligger utmed Växjövägen cirka tre km öster om Halmstads centrum.  

Arenans hall C1 är en flexibel idrottslokal med en fast läktare för 272 personer. 

I arenan finns även Halmstads idrottsmuseum, Wall of Fame och spännande konst. 

 

 

 

 

Foton: L Järnö 

Mat och dryck  

Kiosk finns i hallen. Där går det att köpa korv, smörgås, godis, kaffe, dricka och frukt. 

Nära arenan finns ytterligare ställen, Cirkel-K, OKQ8, X:-TRA och Asian food.  

 

Boende 

Hotell 

SPF Seniorerna Snöstorp har förhandlat fram ett fördelaktigt pris på Profil hotels 

Halmstad Plaza. De erbjuder   

- enkelrum för 1 050 kr/natt 

- dubbelrum    1 150 kr/natt 

Hotellet ligger centralt nära resecentrum. Det är lätt att ta sig till Arenan med såväl bil 

som buss.  

Bokning av logi på Profil Hotels Halmstad Plaza med rabatterat pris sker genom 

denna länk: https://redirects.ligula.se/SPFSeniorernaSnostorp 

 

Camping/ställplatser 

First camp Hagön 6 km från Halmstad Arena. 

Ställplatser finns vid Tullkammarkajen vid Nissan 3 km från Halmstad Arena. 

  

https://redirects.ligula.se/SPFSeniorernaSnostorp


Aktiviteter 

Trivselpub 

På fredag kväll kl 19:00 samlas de som vill i puben på hotell Profil Hotels Halmstad 

Plaza för en stunds trevligt mingel. Mat och dryck efter eget tycke och smak. 

 

Stadsvandring 

Vi anordnar en lätt stadsvandring i centrala Halmstad på lördag eftermiddag. 

Stadsvandringen tar ca 1 timme och utgår från Profil hotell kl 16:30. 

 

Gemensam middag 

Det anordnas en gemensam middag på lördag kväll på restaurang Angelini på Profil 

Hotels Halmstad Plaza. Det blir en två-rätters middag inklusive kaffe och kaka. Priset 

för middagen är 300 kr/person och bokas vid anmälan. Dryck och middag betalas till 

restaurangen. 

 

Spelregler   

Vanliga spelregler för bordtennis gäller. Alla matcher avgörs i 5 set. 

 

Singel 

Matcher spelas i klasserna 65, 70, 75, 80 och 85+. Det gäller herrar, damer och 

dubbel. Damer lottas i herrklass vid få anmälningar (färre än 3). 

Vid färre än 3 anmälda i en klass lottas dessa spelare i närmaste yngre klass. 

Spelare får delta i en singel och en dubbelklass. 

Poolspel inleder mästerskapet. Vid många deltagare i en klass skapas flera pooler.  

Vid få deltagare kan klasser slås ihop.  

Ettan och tvåan i en pool går vidare till slutspel i cupform i klass A.  

Övriga i poolen till cupspel i klass B. I poolspelet dömer ledig spelare matchen. Finns 

ingen ledig dömer spelarna själva. I cupspelet dömer ”ledig/utslagen” spelare nästa 

match. Protokoll skrivs och lämnas direkt till sekretariatet. 

 

Dubbelspel 

Ange i anmälan att du vill spela dubbel. Ange partner i samband med anmälan. 

Saknar du partner så kan du lottas ihop med någon i samma klass. 

Spelare i dubbel ska (normalt) tillhöra samma åldersklass. 

Poolspel och slutspel som i singel. 

 

Anmälan sker på mail till spfbt2023@gmail.com  senast den 15 mars. 

Anmälan ska innehålla namn, födelsedatum, vilken klass som anmälan avser, vilken 

SPF-förening man tillhör och om man vill vara med på middagen. Gärna även 

mobilnummer. Anmälningsavgiften 250 kr betalas via Swish 123 296 5739 eller 

plusgiro 83 61 27-1 i samband med anmälan dock senast den 15 mars. 

 

Anmälningsblankett finns på 

www.spfseniorerna.se/distrikt/hallandsdistriktet/foreningslista/spf-seniorerna-snostorp 

 

Frågor ställs till Lennart Jernö  lennart.jarno@gmail.com     070-64 87 647 

eller Ewa Palm ewa.palm@telia.com     070-22 33 668 
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