Att Börja Tävla
Det blir lätt att man börjar i pingis, tränar regelbundet och tycker det är kul, men aldrig
tävlar. Då missar man något! Att tävla inom bordtennis är både roligt och utvecklande
men det kan vara svårt att veta hur man börjar.

Är jag redo för att börja tävla?

- Ja! Det finns tävlingar för alla nivåer. Det handlar bara om att välja rätt tävling för ens
egen nivå. Väljer man för svåra och avancerade tävlingar första gångerna man tävlar
kan det leda till att man tappar intresset för att tävla och då missar man en väldigt rolig
del inom pingisen.

Att välja rätt tävling
1. Tävlingar som finns att delta i uppdateras ständigt på vår hemsida (klicka Här). Dessa finns att
hitta under fliken Tävling —> Anmälan säsong 18/19. Nedan där följer en lista på tävlingar för
säsongen 18/19. För att läsa ”Inbjudan” för en tävling klickar man på tävlingens namn.
2. För att hitta rätt tävling bland alla dessa rekommenderar vi att rådfråga tränaren. Han/hon har
bäst koll på dig/ditt barns nivå. Utöver denna ”guiden” är tränaren alltid ett bra komplement
om man har ytterligare frågor gällande tävlingar.
3. Nedan följer en lista på tävlingar som passar en nybörjare. Dvs det är dessa tävlingar ni ska
leta efter i listan på vår hemsida, där framgår datum mm.

• Nybörjartävling (Steg 1 - lättare)
- Info: intern tävling endast för våra egna medlemmar.
- Deltagare: aldrig tävlat tidigare till att ha tävlat någon enstaka gång.
- När: ca 3-4ggr/år.
- Var: i vår träningshall

• Propagandatouren (Steg 1 - lättare)
- Info: samma typ av tävling som ”Nybörjartävlingen” ovan men denna är inte intern. Dvs
spelare från hela Göteborg deltar. Väldigt bra tävling för nybörjare.
- Deltagare: aldrig tävlat tidigare till att ha tävlat någon enstaka gång
- När: tävlingen arrangeras 5ggr/år i syfte att få nybörjare att komma ut och tävla.
Datum 18/19: 6/10, 24/11, 15/12, 12/1 och 23/2.

- Var: på Heden i centrala Göteborg

• Kategori C-tävlingar (Steg 2 - svårare)
- Info: kategori C-tävlingar innefattar väldigt många tävlingar alla med egenskaper enligt
nedan. När ni scrollar er igenom tävlingslistan håll utkik efter dessa. Kategorin på
tävlingen hittar ni oftast i ”Inbjudan”, dvs om ni klickar på tävlingsnamnet. Dessa
tävlingar är ett steg svårare och större än Propagandatouren.
- Deltagare: de flesta har tävlat tidigare. Här får vem som helst vara med, oavsett
spelnivå, men tävlingen är anpassad för nybörjare så mer erfarna spelare
brukar ej delta.
- När: det finns flera C-tävlingar så det är många datum att hålla koll på.
- Var: de finns över hela Sverige. Ett par exempel på C-tävlingar som ligger oss nära är:
Kungsbackaskruven och Kungsbackaspelen
Askims Jultävling (vår egen tävling, missa inte!)
Särösmashen
Rudalens Nyårstrofé
Askims Cup (vår egen tävling, missa inte!

Inför tävlingen
1. Anmälan
- I Nybörjartävlingen och Propagandatouren sker anmälan på plats dvs man
behöver inte meddela att man kommer och vill delta. I C-tävlingar måste man
däremot meddela detta innan. Klubben/vi skickar in en gemensam anmälan och
det är därför viktigt att ni meddelar klubben att ni vill delta. Vi har ett system för
detta vilket är väldigt smidigt. I listan med alla tävlingar på hemsidan klickar ni till
höger om tävlingen på ”Klicka Här” och fyller i enkäten med era uppgifter. Ni kan
sedan extra kolla att anmälan gick igenom eller se vilka andra som är anmälda om
ni klickar på ”Anmälda”.
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2. Starttider
- håll koll på när ni behöver vara där. Det framgår i tävlingarnas Inbjudan. Ibland är
det uppemot 1h innan tävlingen/klassen startar så se till att ha koll på detta innan
tävlingsdagen.
3. Kläder
- när ni är ute och tävlar för Askims BTK är det obligatoriskt att ni bär våran
tävlingsdräkt (tröja och shorts). Tröjan är viktigast. Om ni inte har detta se till att
fixa det med god marginal till tävlingen. Kläderna finns att köpa hos
Pingisshoppen, en butik som endast säljer pingismaterial. Den fysiska butiken
ligger i Sisjön. Glöm inte att beställa med tryck. Då blir tröjan extra snygg!
Pingisshoppen
Adress: Datavägen 43B.
Hemsida: https://www.pingisshoppen.se/.
Telefon: 031-283617
4. Licens
- om det är första gången ni tävlar så har ni inte någon licens. Att ha licens är ett
måste för att kunna tävla i tävlingar utanför vår egen klubb. Dvs det behövs ingen
licens för Nybörjartävlingen men det krävs för Propaganda och C-tävlingar.
Licensen räcker en hel säsong men måste förnyas varje höst, dvs i början av
säsongen. Man måste meddela klubben att man vill ha licens och vilken typ. Det
finns 2st typer av licenser: D-licens och A-licens. Med D-licens kan man spela
Propaganda touren men inte C-tävlingar. A-licens täcker alla tävlingar.
- D-licens 50kr
- A-licens 350kr
Vid frågor maila askimsbtk@hotmail.com. Stort lycka till med tävlandet!!! //Askims BTK

