
 

 

Bordtennis Danmark  
Ungdomsstævner 2022/2023 

Koncept og målgruppe: 
Ungdomsstævnerne henvender sig primært til 

ungdomsspillere, som er parate til at deltage i rigtige 

bordtennisstævner med kampe bedst á 5 sæt. Stævnerne er 

spillernes første møde med et rigtigt bordtennisstævne, hvorfor 

det primære fokus vil være på at lære at være til stævne. 

Hvordan man opfører sig, fairplay, god sportsånd osv.  

Alle stævnerne vil være uafhængige af hinanden. Man vil på 

dagen danne puljer á 5-7 spillere på baggrund af spillernes 

rating/niveau. Ved mange spillere, kan det også være en 

mulighed at opdele både efter alder og niveau.  

Vi ønsker at tage flere elementer fra forrige sæsons pointstævneevents, med i de nye ungdomsstævner som 

bl.a. fælles opvarmning, forhåndstilmelding til klublederne og en mulighed for at runde fælles af med en sjov 

aktivitet eller blot præmieoverrækkelse. Det er dog vigtigt at pointere, at indholdet af ungdomsstævnerne 

udover puljespil er helt op til kredsen. 

Spilleterminer og afviklingsform: 
Terminerne er valgt uden for holdturnering og andre stævner/events, så de frivillige ressourcer samt 

klubbens faciliteter forhåbentlig ikke er optaget til andre begivenheder. På baggrund af tilmeldte klubber, 

dannes kredse á 4-5 lokale klubber, som afvikler ungdomsstævner sammen. Vi vil tage udgangspunkt i de 

tidligere kredse, når der inddeles. Har man ønsker til kredsinddeling, kan dette noteres ved tilmelding.  

- 15.-16. okt. 2022 

- 12.-13. nov. 2022 

- 26.-27. nov. 2022 

- 28.-29. jan. 2023 

- 25.-26. feb. 2023 

- 25.-26. marts 2023 

Tilmelding og pris: 
Alle klubber bedes på forhånd angive et estimeret deltagerantal fra klubben og undersøge muligheden for at 

afvikle et ungdomsstævne i jeres klub på en eller flere terminer. 

Besvar dette skema senest 21. august, så vi har et nogenlunde grundlag for bestilling af præmier mm.  Vi vil 

på baggrund af tilbagemeldingerne kontakte de kredse, der fortsat mangler arrangørklubber og være 

behjælpelige ift. en løsning. 

Pris pr. stævne pr. spiller: 30,- 

Alle arrangørklubber skal indsende færdige puljeskemaer til ebn@bordtennisdanmark.dk efter endt stævne. 

Oplysningerne bruges både til at registrere spillere ift. betaling og indrapportering til bordtennisportalen. 

Klubberne faktureres for samlet antal tilmeldinger efter hhv. 3. og 6. stævne. 

Præmier: 
Bordtennis Danmark uddeler en deltager T-shirt til spillernes første deltagelse ved et Ungdomsstævne. 

Desuden uddeles guld-, sølv- og bronzemedalje til podiet i hver pulje ved hvert ungdomsstævne. Hver kreds 

skal udpege en ungdomsstævneansvarlig, som koordinerer stævnerne i kredsen og råder over kredsens T-

shirt-beholdning. 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=pug5bat6
mailto:ebn@bordtennisdanmark.dk

