
INBJUDAN TILL VETERAN-SM 
HALMSTAD, 27-30 JANUARI 2022 

ARRANGÖR 
Svenska Bordtennisförbundet och Halmstad BTK inbjuder härmed spelare och ledare till 
Halmstad för Veteran-SM 2022. 

TÄVLINGSLOKAL 
Halmstad Arena, Växjövägen 11, 302 44 Halmstad 

SANKTION 
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som A-tävling (med undantag att spelarna dömer själva i 
poolspelet samt i lagspel till och med kvartsfinalerna). Tävlingen kommer att spelas i minst 
två hallar. 

TÄVLINGSMATERIAL 
Allt material från STIGA. 

SBTF:s TÄVLINGSCHEF 
Bengt Andersson 0708-21 24 68, bengt.andersson@svenskbordtennis.com  

NYHETER 
Mixeddubbel 70 ersätts med Mixeddubbel 65. 

ÅLDERSGRÄNSER 
Herrar/Damer 40 Födda 1982 eller tidigare 
Herrar/Damer 45 Födda 1977 eller tidigare 
Herrar/Damer 50 Födda 1972 eller tidigare 
Herrar/Damer 55 Födda 1967 eller tidigare 
Herrar/Damer 60 Födda 1962 eller tidigare 
Herrar/Damer 65 Födda 1957 eller tidigare 
Herrar/Damer 70 Födda 1952 eller tidigare  
Herrar/Damer 75 Födda 1947 eller tidigare  
Herrar/Damer 80  Födda 1942 eller tidigare  
Herrar/Damer 85 Födda 1937 eller tidigare  

STARTBEGRÄNSNINGAR 
Herrar får delta i högst en singel-, en dubbel-, en lag-, och en mixedklass. 
Damer får delta i högst två singel-, en dubbel-, en lag- och en mixedklass. 
Därutöver har paraspelare rätt att starta i en paraklass. 
Vid färre deltagare än fyra från minst två olika föreningar förbehålls rätten att stryka klassen 
och flytta spelaren/paret till lämplig klass. I lagklasser måste minst två lag per klass vara 
anmälda.    

SEEDNING 
SBTF:s dataranking kommer att tillämpas. 
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TÄVLINGSFORM 
Singel, dubbel och mixeddubbel spelas i poolform med 3-4 deltagare i varje pool och med 
efterföljande slutspel i cupform för de två första i respektive pool. Alla individuella klasser 
spelas i bäst av 5 set.  
Lagtävlingen spelas i cupform med föreningslag för herrar och distriktslag för damer. 
Lagtävlingen spelas med 2-mannalag enligt Davis Cup-format, två singlar, en dubbel och två 
singlar. Lagmatch avbryts då det ena laget uppnått tre vinster. Ett lag kan innehålla upp till 
tre spelare. Samtliga enskilda matcher i lagspelet spelas i bäst av 3 set. 
Seriespelsregistrerade ska vid lagtävling representera seriespelsföreningen. 

KLASSER OCH PRELIMINÄRT TIDSPROGRAM 
Torsdag den 27 januari 2022 
Startar förmiddag 
Herrsingel 65, 70, 75, 80 och 85 
Damsingel 65, 70, 75, 80 och 85 
Startar eftermiddag 
Mixeddubbel 65 

Fredag den 28 januari 2022   
Startar förmiddag 
Herrdubbel 65, 70, 75, 80 och 85 
Damdubbel 65, 70, 75, 80, och 85 
Startar eftermiddag 
Herrsingel 40 Para 
Damsingel 40 Para 
Herrar lag 40, 50, 60, 70 och 80 
Damer lag 40 och 60 

Lördag den 29 januari 2022   
Startar förmiddag 
Herrsingel 40, 45, 50, 55 och 60 
Damsingel 40, 45, 50, 55 och 60 

Söndag den 30 januari 2022   
Startar förmiddag 
Herrdubbel 40, 45, 50, 55 och 60 
Damdubbel 40, 45, 50, 55 och 60 
Startar eftermiddag 
Mixeddubbel 40, 50 och 60 

DUBBELPARTNER SÖKES 
Anmälan i dubbel och mixed kan göras utan partner. Arrangören hjälper till med att hitta 
dubbelpartner för spelare som saknar sådan. 

FRÅGOR OM TÄVLINGEN 
Ulf ”Tickan” Carlsson, 0708-212136, tickan.uc@gmail.com  
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ANMÄLNINGSAVGIFTER 
Singel:    160 kr/spelare 
Dubbel:   240 kr/par 
Mixed:    240 kr/par 
Lag:    250 kr/lag 
Administrationsavgift: 50 kr/förening 

ANMÄLAN 
Anmälan ska vara Halmstad BTK tillhanda senast onsdag den 8 december 2021. Anmälan 
görs klubbvis till info@halmstadbtk.com, ange födelsedatum för de som anmäls.  

A-licens för innevarande spelår ska vara registrerad när anmälan görs 

LOTTNING OCH TIDSSÄTTNING 
I singel-, dubbel- och mixedklasser genomförs lottning och tidsättning till poolspelet klockan 
17.00 dagen före klassen startar medan lottning av det efterföljande cupspelet sker direkt 
efter avslutat poolspel.  
 
Eventuella återbud ska göras senast klockan 17.00 dagen före klassen startar. 
Lottning av lagtävling sker i förväg och resultatet meddelas deltagande föreningar i 
samband med publicering av tidsprogrammet cirka fem veckor före tävlingen. 

Lottningar, tidsättningar och resultat kommer att presenteras på resultat.ondata.se.  

BOENDE 
Scandic Hallandia är tävlingens officiella hotell. Vi kommer anordna transporter från och till 
Scandic Hallandia innan tävlingsstart på morgonen och på kvällen när tävlingen är slut. 
  
Scandic Hallandia 
Enkelrum, 950 kr 
Dubbelrum, 1050 kr 
Trebäddsrum, 1295 kr 
  
Grand Hotel 
Enkelrum, 1350 kr 
Dubbelrum, 1695 kr 
  
Hotel Amadeus 
Enkelrum, 895 kr 
Dubbelrum, 1045 kr 
Trebäddsrum, 1395 kr 
  
Antalet hotellplatser är begränsat. Bokning av hotell görs i god tid, dock senast den 7 
januari 2022 till info@halmstadbtk.com eller till Lars Holmqvist, 0708-34 75 44. 
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LUNCH 
Luncher serveras i Halmstad Arena mellan 12.00-14.00. Pris: 95 kr inklusive måltidsdryck. 

Torsdag 27/1: Köttbullar med gräddsås, potatis, lingon och gurka 
Fredag 28/1:  Lasagne 
Lördag 29/1:  Pasta Bolognese 
Söndag 30/1: Pannbiff med stekt lök, potatis och skysås 

KAMRATMÅLTID 
Torsdag 27/1, serveras på Scandic Hallandia 
Meny: Oxfilé, bearnaisesås och rostad potatis, ett glas vin/öl/alkoholfritt alternativ samt 
kaffe. 
Pris: 285 kr/person 

En frågesport kommer att anordnas i samband med kamratmåltiden. 

YTTERLIGARE EVENEMANG 
Kamratmiddag på Restaurang Yoss (Wang Och Yang) lördag 29 januari 
Meny: Fläskfilé med pommes, ett glas vin/öl/alkoholfritt alternativ samt kaffe. 
Pris: 260 kr/person 

ANMÄLAN LUNCH SAMT KAMRATMÅLTIDER 
Beställning av luncher och kamratmiddag görs senast den 7 januari 2022 till 
info@halmstadbtk.com eller via telefon till Lars Holmqvist, 0708-34 75 44. 

INTEGRITETSPOLICY 
Svenska Bordtennisförbundets evenemang dokumenteras med film och foto. Bilder och 
filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att informera om SBTF:s 
verksamhet samt marknadsföra detta och framtida evenemang för SBTF:s räkning på 
hemsida, sociala medier samt i tryck. Person som inte vill medverka på bild eller i film, 
alternativt vill få bild eller film borttagen är välkommen att kontakta SBTF via 
info@svenskbordtennis.com.   

Mer information om hur SBTF behandlar personuppgifter och hur enskildas rättigheter 
tillvaratas framgår av SBTF:s integritetspolicy. 

 
Hjärtligt välkomna till Halmstad och Veteran-SM 2022 önskar 

Svenska Bordtennisförbundet och Halmstad BTK 
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