
Välkomna till tävlingsguiden för nybörjare. Det är både väldigt utvecklande och roligt att tävla.  
Vi uppmuntrar nybörjare att komma ut och testa på att tävla tidigt. Men för den som är ny i bord-  
tennisvärlden så kan det vara svårt att förstå sig på alla tävlingsklasser och olika spelarlicenser hit 

och dit. Vi hoppas denna tävlingsguide ska hjälpa er lite på vägen. Om något fortfarande är oklart  
är det bara att fråga Emil. 

Åldersindelade klasser: 
Det finns ålderindelade tävlingsklasser på tävlingar och det finns poängklasser. Exempel åldersklasser: 
Pojkar/flickor 9 spelare födda 2012 eller senare får vara med.  
Pojkar/flickor 11 spelare födda 2010 eller senare får vara med. 
Pojkar/flickor 13 spelare födda 2008 eller senare får vara med. 
Pojkar/flickor 15 spelare födda 2006 eller senare får vara med osv.  
Åldersindelningen gäller hela säsongen ut. Det vill säga en spelare född 2010 får spela pojkar/flickor 11  
säsongen ut även om spelaren fyllt 12 år under vårterminen. En tävlingsäsong i pingis är mellan augusti-juni.  
 

Poängklasser/ranking:  
I poängklasser möter man spelare som har ungefär lika mycket poäng som en själv på rankingen Vilket  
möjliggör att det ofta blir jämna matcher i poängklasser. 
Exempel på poängklasser:  
Max 400 poäng (bra nybörjarklass) en klass för spelare som inte spelat innan eller som har under 400 poäng.  
Max 600 poäng en klass för spelare som har under 600 poäng 
Max 1000 poäng en klass för spelare som har under 1000 poäng.  
Baserat på hur det går i ens första matcher så får spelaren en startranking. Man kan dock bara se exakta 
rankingpoäng på spelare födda 2009 eller tidigare. Lägsta rankingen man kan ha är på 300 poäng. En nybörjare 
brukar börja på mellan 300-500 poäng ca. Man kan dock bara se exakta rankingpoäng på spelare födda 2009 
eller tidigare. För spelare födda 2010 eller senare kan man bara se på vilket hundratal poäng spelaren har, om 

det står under 500 poäng så har man mellan 400-500 exempelvis. Detta för att unga spelare inte ska bli för 
resultat/ranking fixerade, utan istället fokusera på att ha roligt.  
Är man född 2010 eller senare följ dessa steg för att se er ranking: 
    A. Gå in på: Länk  
    B. Tryck på Spelklarlistor i menyn 
    C. Välj Klubb ”Lekstorps IF” i pop-up-menyn  
    D. Välj Licenstyp ”Barn, ungdom eller senior…..” i pop-up-menyn 

För spelare födda 09 eller tidigare så kan man gå in på den vanliga rankingen för att se sin ranking.
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Licensinformation 
Finns två olika typer av licenser. A-licens och D-licens. D-licensen kostar 100 kr. Då får man vara med i alla 

tävlingar Göteborgs Bordtennisförbund arrangerar. Exempelvis ungdomsserien, propagandatouren, lovturne-
ringar m.m. Har man en A-licens då kan man anmäla sig till vilka tävlingar man vill i hela Sverige. A-licensen 
kostar 200 kr för barn (spelare födda 2010 eller senare). En ungdomslicens kostar 400 kr och ungdom  
räknas man som om man är född mellan 2004-2009. 

Tips på bra nybörjartävlingar:  
-Nybörjartävlingar (endast D-licens krävs).  
Ungdomsserien i exercis-huset i Göteborg är bra för nybörjare. Spelarna delas in i så jämna serier som  
möjligt. I ett lag spelar vanligtvis tre spelare. Emil skickar ut inbjudan och delar sedan in lagen i början av  
säsongen. Göteborgs bordtennisförbund har sagt till oss att klarar man av att göra en regelrätt serve så  
klarar man av att spela seriespel. GBTF arrangerar utöver ungdomsserien flera bra nybörjartävlingar där  
man spelar singelspel. En tävling heter propagandtouren som spelas 5 gånger per säsong. Göteborgs  
bordtennisförbund anordnar även bra nybörjartävlingar under varje skollov (förutom sommarlovet).  
Exempelvis höstpoolen, påskpoolen, sportpoolen, julpoolen m.m. Emil åker med som coach på alla  
nybörjartävlingar han har möjlighet till.  

A-licenstävlingar:  
Finns även bra nybörjarklasser på vissa A-licens tävlingar. Vi har exempelvis två egna tävlingar  
under säsongen som heter Lekstorps Höstpool och Lekstorps Vårpool. Där finns det det flera bra nybörjar-
klasser. Max 400 poäng är den lägsta klassen och är en bra klass för nybörjare. Även åldersklasser som  
pojkar/flickor 9-10 är bra nybörjarklasser för dom lite yngre spelarna. Är lite klurigare att anmäla sig till  
A-licenstävlingar. För att lära sig hur man anmäler sig till A-licenstävlingar läs detta dokumentet:  
LÄNK TILL GUIDEN FÖR A-LICENS TÄVLINGAR HÄR 

 
Är man osäker över något. Kontakta Emil på 0765907405 eller på bordtennis@lekstorpsif.se
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