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INVITATION TL regionale Senior HOLDTURNERINGER  i  Bordtennis 2020 – 2021  
 
Turneringsgruppen i BTDK indbyder hermed til deltagelse i HERRE og DAME SENIORRÆKKERNE i BTDK’S regionale 
holdturneringer for 2020/2021.  Turneringen afvikles i tæt samarbejde med DGI. Invitationer til Veteranrækker og 
Serierækker med senere startdato vil følge senere – regionalt.  
 
INVITATIONERNE FORBLIVER REGIONALE: Invitationerne udsendes i år via de regionale turneringsgrupper, og på basis 
af de sædvanlige mailgrupper og udsendelseslister. Indholdsmæssigt vil Invitationerne være tilpasset de regionale 
ønsker og forhold, men også indeholde en række nye fælles retningslinjer, idet det er besluttet, at de regionale 
turneringer i større udstrækning end tidligere ensrettes (f.eks. tilmeldings procedure, reglement, betaling, 
administration m.v.). 
 
TILMELDING: 
Tilmeldings proceduren er ændret i forhold til tidligere, for alle de regionale turneringer, og tilmelding skal - og kan kun 
foretages elektronisk via BordtennisPortalen under menu punktet: Klubadministrationsmodulet (”Holdtilmelding”, 
finder du næsten nederst). 
 
Huske at tilmelde klubbens hold i den korrekte region. Det bemærkes, at der er lavet en anelse om på regions 
inddelingens betegnelser i forhold til tidligere, så fremover vil rækkerne være inddelt og oprettet under nedenstående 
overskrifter:  

 Region VEST (Jylland) 
 Region MIDT (Fyn) 
 Region ØST (Sjælland, Lolland F.) 
 Region BORNHOLM 

 
For at tilmelde hold på Portalen, skal du være tildelt rettigheder hertil af din klubs administrator (eller have 
administrator rettigheder).  
 
BRUGERMANUAL til HOLDTILMELING PÅ PORTALEN: 
Der er udarbejdet en relativ detaljeret Brugermanual til hjælp til klubberne – download fra: 
https://bordtennisdanmark.dk/holdturnering - menupunktet ”Holdtilmelding”. Vi opfordrer alle, der konkret skal 
tilmelde hold lige at bruge 10 minutter på at gennemse vejledningen. Det skulle være relativt enkelt at finde ud af (siger 
erfaringen med testen hos DT klubberne i maj).  Og hvis klubben så alligevel sidder tilbage med spørgsmål ELLER får 
PROBLEMER med tilmeldingen, så kontakt: 
 
BTDK’s turnerings koordinator: Claus Arnsbæk, Tlf: 4280 9844, mail: clar@bordtennisdanmark.dk eller  
DGI’s koordinator: Henrik Møller, Tlf. 2491 4389, mail: SeniorTurneringJylland@outlook.com 
 
AFMELDING ELLER ANSØGNING OM HOLD TIL EN RÆKKE HOLDET IKKE ER KVALIFICERET TIL: 
Hvis klubben ikke ønsker at tilmelde et hold i en række, hvortil holdet reelt er kvalificeret og inviteret, f.eks. i Serie 1 
eller 2 (ex. ved frafald af holdets spillere), så send en mail til den person, som fremgår af det regionale tilmeldings 
materiale, at I ønsker at trække holdet. 
 
Hvis klubben omvendt ønsker at tilmelde et hold i en række, hvortil holdet ikke forlods er kvalificeret/inviteret, men har 
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fået styrkemæssigt tilgang, eller blot ønsker at tilmelde sig i en højere række, så tilmeld holdet i rækken, og skriv i 
kommentar feltet hvorfor, så planlæggerne kan forholde sig kvalificeret til tilmeldingen, og specifikt bliver opmærksom 
på, at tilmeldingen sker under forudsætning af, at der er en vakant plads og dermed plads i rækken. Holdets samlede 
ratingtal vil dernæst danne grundlag for Turneringsgruppen’s beslutning om, hvilke hold, der skal have evt. ledige 
pladser. 
 
DE FORMODEDE SPILLERE PÅ HOLDET SKAL INDSÆTTES 
Sammen med det nye holdtilmeldingsmodul på Portalen skal klubben nu oplyse, hvilke spillere klubben forventer at 
benytte på de(t) pågældende hold, og systemet vil så selv finde spillerens ratingtal (samme funktionalitet som du/I 
kender fra licens oprettelse). Det er vigtigt, at man ved angivelsen af de spillere, klubben vil benytte på holdene, 
kommer så tæt på de rigtige opstillinger som muligt, så de regionale turnerings ansvarlige har mulighed for at 
danne så jævnbyrdige kredse som muligt (ud fra holdets samlede ratingtal). Har en spiller ikke en rating, eller har 
klubben endnu ikke holdet helt klar, så skriv alligevel de mest sandsynlige spillere på holdet på.  
 
Hvis klubben ikke skriver navne på spillerne på holdet kan holdet ikke oprettes i systemet (blokerer for tilmelding 
af holdet!) 
 
NYE RETNINGSLINJER FOR  LICENS:  
Som bekendt er licens reglerne lavet om for sæson 2020/21, og de nye licens regler indebærer, at der fortsat skal løses 
licens for alle spillere, som ønsker at spille på hold eller deltage ved stævner (inkl. pointstævner m.v.), men modsat 
tidligere, så skal der kun betales licens for spillere i aldersgruppen 19-59 år (250 kr./sæson per person – uanset spiller 
rating), mens alle andre har gratis licens. Seniorspillere, som ikke ønsker at spille på hold, eller deltage i turneringer 
behøver man ikke løse (eller betale) licens for. 
 
Klubben løser licens på samme måde som tidligere via Portalen. Ingen spiller kan deltage i holdturneringen uden at 
være registreret i BTDK´s licenssystem via Bordtennisportalen. Det er også et krav for at blive vist på rating listen. 
 
Vi opfordrer selvsagt til, at klubben løser licens for alle ungdomsspillere & 60+ spillere ved sæsonstart (det er gratis), så 
disse spillere efterfølgende har ret til at deltage i alle former for turneringer i sæsonen – uden at klubben skal tænke 
yderligere over det med licens. I år 1 bliver der lidt ekstra ”tastearbejde til licensløsning” – men det bliver så lettere i år 
2. 
 
RATING 
Ved tilmelding anbefaler vi, at klubben kigger i Turnerings reglementet § 9.2 i de regionale rating regler (for deltagelse i 
Serie, 1, 2, 3, 4, 5) ved holdtilmelding, eller følger de anvisninger, som evt. fremgår af de særskilte regions invitationer. 
 
KLUBSKIFTER: 
Klubskifte foregår på Bordtennisportalen. Indmeld spilleren i din klub på Portalen ved at søge licens med  
efterfølgende accept fra den afgivende klub. Husk ved klubskifte, at karantæne kan undgås, hvis klubskiftet er 
ansøgt senest ved tilmelding af hold (gælder også B-licenser).  
 
SPILLEPLANER: 
Spilleplaner for rækkerne vil være at finde på  BordtennisPortalen,  som vanligt, typisk 8-14 dage inden turneringerne 
starter.  
 
NYE HOLDKAMP SKEMAER: 
Der er lavet nye FLOTTE og ensartede holdkampskemaer, som bør anvendes i alle regioner for den kommende sæson. 
NB: Det bemærkes især, at doublernes placering er flyttet, så det nu er ens i alle regioner.  
 
STARTGEBYRER: 
Startgebyrer er justeret og ensrettet for samtlige regioner for den kommende sæson og udgør: 
Seriehold for senior 4 mandshold   kr. 1.200 
Seriehold for senior 3 mandshold  kr.    900 
Seriehold for senior 2 mandshold    kr.    600 
 
Startgebyret  indbetales via bordtennisportalen samtidig med tilmeldingen af holdet. Der kan betales samtidigt for alle 
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de tilmeldte seniorhold, enten online, via mobile pay, eller på en og samme faktura (se mere herom i 
brugervejledningen), og de regionale invitationer. Ansøger klubben om en ledig plads til et helt nyt hold, tilmeldes 
holdet i den ønskede række med betalings art - Faktura – fakturaen annulleres, hvis ansøgningen/tilmeldingen ikke 
kan imødekommes.  
 
KONTAKT TIL DE REGIONALE TURNERINGS ANSVARLIGE FOR SPØRGSMÅL VEDR. REGLEMENT 
 

 VEST (Jylland): Claus Arnsbæk, mail:  clar@bordtennisdanmark.dk, mobil: Tlf: 4280 9844 og  
Henrik Møller, DGI, mail:  SeniorTurneringJylland@outlook.com, Tlf. 2491 4389 

 MIDT (FYN): Søren Kromann tlf. 5353 9758, Email: soren.kej@gmail.com eller Michael Demant 
tlf. 29 65 57 26, Email: michaeldemant41@gmail.com 

 ØST (SJÆLLAND): Peter Tranto, mail: otnart@gmail.com tlf. 3027 9995 
 og Bo Palmblad, mail: bo_palmblad@hotmail.com; tlf. 4291 9699 

 BORNHOLM: Kenny Jensen tlf. Mob.: 2364 0167, mail: kennyjensen535@gmail.com; eller 
Finn Jørgensen, mail: finn.bordtennis@mail.tele.dk; Mob.: 2027 1149 

 
KONTAKT ADMINISTRATIONEN VEDR. KAMPFLYTNINGER 
VEST (JYLLAND):  Claus Arnsbæk; mail: clar@bordtennisdanmark.dk, mobil: Tlf: 4280 9844 
Henrik Møller, DGI, SeniorTurneringJylland@outlook.com, Tlf. 2491 4389  
 
MIDT (FYN): Søren Kromann tlf. 5353 9758, Email: soren.kej@gmail.com eller Michael Demant 
tlf. 2965 5726, Email: michaeldemant41@gmail.com, Claus Arnsbæk; mail: clar@bordtennisdanmark.dk,  
mobil: Tlf: 4280 9844  
 
ØST (SJÆLLAND): Allan Petersen: mail: ap@bordtennisdanmark.dk og i undtagelsestilfælde, idet AP ikke længere har 
telefontid, telefon 4241 4318  - Allan svarer ikke på spørgsmål vedr. turnerings reglement. 
 
BORNHOLM: Kenny Jensen tlf. Mob.: 2364 0167, mail: kennyjensen535@gmail.com; eller 
Finn Jørgensen, mail: finn.bordtennis@mail.tele.dk; Mob.: 2027 1149 
 
NYT TURNERINGSREGLEMENT:  
Der har i mange år været en tendens til alt for mange særregler og undtagelser ude lokalt, som er forsøgt 
minimeret i det nye reglement, som gælder i alle regioner for den kommende sæson. Der er lagt et stort arbejde i at 
opnå et mere ensartet, fælles turneringsreglement for alle turneringer under BTDK (både DT og regionale 
turneringer, med mere ens op/nedrykningsregler, reserveregler osv.). Som altid, når man arbejder med love og 
regler kan der – især i starten - blive behov for justeringer, dispensationer og tolkning af teksten, og det vil 
Turneringsgruppen (TG) løbende tage sig af.  
 
Bemærk især: Der er indført en række nye regler og bestemmelser, som især omhandler op/nedrykning samt brug af 
reserver. Der vil følge yderligere informationer om de vigtigste ændringer. Det nye turnerings reglement (og de 
regionale tillæg) kan downloades fra BordtennisPortalen.  
 
Vi håber, at alle vil tage vel imod det nye landsdækkende reglement og medvirke til en mere ensartet 
turneringsafvikling i alle regioner af landet. 
 
COVID-19 
Bliver din klub ramt af Corana virus med konsekvens for holddeltagelsen, så kontakt din regionale turneringsgruppe 
for drøftelse af retningslinjer (og flytning af kampe). 
 
BTDK og DGI ønsker alle en god sæson med masser af fantastisk bordtennis og gode kampe afviklet med fairness og 
hyggeligt samvær.  
 
Turneringsgruppen  
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