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Klubbinformation
Lång och framgångsrik historia både på bredden och spetsen

● VBTK 1938

● BT Hallen 1975 och renoverades 2016 samt 2021.

● Lång historia av framgång på damsidan framför allt

○ Maya Halling, 40-talet

○ Ann-Christin Hellman, 70- & 80-talen

● Ca 250 aktiva spelare idag 

● Seriespel för ungdomar, motionärer, veteraner

● Sponsorer

● Styrelsen 22/23:
● Ordf: Rolf Johansson

● Vice ordf: Richard Hedström

● Sekreterare: Kurt Johansson

● Kassör: Håkan Ervegård

● Ledamot: Mikael Andersson

● Ledamot: Tobias Wegeland



Sportsliga målsättningar 3-5 år: “Bredd&Spets“

● Bygga en bred flick- och pojkverksamhet som ska bilda stomme för framtida A-lag och 

verksamhet i övrigt

● Vi ska bibehålla och utveckla vår breda och aktiva veteranverksamhet

● 2 st ungdomar som når SM-spel och sedan kunna ta plats i klubbens A-lag

● Herrarnas A-lag till div 2

● Damernas A-lag återuppstå?



Ungdomsverksamheten

Träningsgrupper: 

● Röd: tävlingsgrupp

● Blå: utvecklingsgrupp

● Pingisskola: 3 nybörjargrupper utifrån ålder

● Tjejgrupp: främja att fler tjejer spelar pingis

Ledare: Kajsa, Jocke, Frippe

Hjälptränare: Carl, Richard



Forts Ungdomsverksamheten

Läger

Dagläger: höstlov, jullov, sportlov och ev påsklov

Tävlingar

● Tävlingar i Halland och Göteborgsregionen

● “Gemensam tävling” 2 gånger/år (klubben sponsrar anmälningsavgift)

● Lämpligt för nybörjare: Hallandsstarten (D-licens)

Seriesammandrag

Serier uppdelade efter hur mycket man spelat och efter egna önskemål.

Tränarna hjälper till att sätta samman lämpliga lag.



Kostnader
Avgifter är listade på hemsidan: https://www.varbergsbtk.se/Klubben/Avgifter/

Medlemsavgift 400:- (dock max 800:- per familj)

Träningsavgift tillkommer - beroende på antal träningstillfällen, 900:-, 1300:- eller 1800:-

Seriepel ingår i medlems/träningsavgift.

Anmälningsavgifter till tävlingar bekostas av spelarna. Dock ingår 2 anmälningsavgifter per 

säsong (se “Gemensamma tävlingar”).

Licensavgift

A-licens ungdom, födda 2005 – 2010 400:-

A-licens barn, födda 2011 och senare 200:-

D-licens, alla åldrar 100:-

https://www.varbergsbtk.se/Klubben/Avgifter/


Klubbkläder

Klubbkläder: 

https://www.sydsport.com/klubbshopen/varbergs-btk/

Utgående

klubbtröja!

https://www.sydsport.com/klubbshopen/varbergs-btk/


PRO CONTROL IMPACT POLO - Matchtröja



PRO CONTROL IMPACT SHORTS



Gemensamma tävlingar

Klubben sponsrar 2 anmälningsavgifter per säsong.

Mål är att samla klubben till två utpekade tävlingar, en på hösten och en på våren.

I skrivande stund är vår-tävlingen inte klar.

Höst-tävlingen blir Bogeslaget I Ulricehamn. Anmälan pågår!



Seriespel ungdomsserierna

Flera lag i kommande säsong

Indelade utifrån hur mycket man spelat och egna önskemål

3-mannalag (men 4-5 spelare/lag). 

Varje lagmatch består av 9 singlar och en dubbel (nybörjarserien spelar inte dubbel). Bäst av 10 matcher.

Varje lag behöver en vuxen lagledare/kontaktperson som är med vid sammandragen. 

Sammandrag (prel datum):

26–27 november 2022

14–15 januari 2023

4–5 februari 2023

11–12 mars 2023

Mer info om seriespelet, gå in via VBTKs hemsida - seriespel (https://www.varbergsbtk.se/Seriespel/).

https://www.varbergsbtk.se/Seriespel/


Praktisk info seriesammandrag

Klubben ordnar det praktiska kring spelarlicens (D-licens). Olycksfallsförsäkring ingår.  

Klädsel: Klubbens matchtröja och svarta shorts.

30-45 min innan matchstart ombytta och på plats

Varje match: 

- bäst av 5 set

- varje set går till 11

- måste vinna med 2 poäng

Frippe kontaktperson för lagledaren vid frågor om seriesammandragen och om spelare 

saknas. 



● 4-5 spelare i varje lag men vi skickar 4 till 

matchen.

● Den 4e personen spelar dubbeln samt eventuellt 

sista singelomgången.

● Var noggrann med att fylla i namnen på “rätt 

bokstav”.

● Ta med kopia på matchprotokollet, lämna in på 

träningen/kansliet VBTK.



Bas av rekommenderade tävlingar
Månadstävling (intern klubbtävling, ingen licens eller klubbtröja behövs)

Klubbmästerskap? (även detta internt)

Seriesammandrag

”Hallandsstarten”

Första Hallandsstarten i Halmstad, 9 oktober

Fler Hallandsstarten kommer i bl.a. Varberg

Bogeslaget i Ulricehamn, 22 oktober

Kungsbackaskruven, 29 oktober

Särösmashen, TBD

Anmälan via anslagstavlan i VBTK-hallen eller sms direkt till Frippe (070 7455037).

Klubben anmäler till arrangören. 

Mer info se Hallands bordtennisförbunds hemsida 

(https://www.svenskbordtennis.com/forbundet/Distrikten/hallandsbordtennisforbund/).

https://www.svenskbordtennis.com/forbundet/Distrikten/hallandsbordtennisforbund/


Uppdrag

Kiosk - vid hemmasammandrag och övriga hemmatävlingar

Försäljning Bingolotter vid jul

Domare vid speciella tillfällen ex DM

I övrigt ideell verksamhet. Har man idéer och/eller vill hjälpa till med annat är all 

hjälp välkommen!



Ang Covid-19




