
INBJUDAN
 Stockholm Veteran Open 

13-14 maj 2023

ARRANGÖR 
Spårvägens BTK, Tibble-Kungsängen BTK och Västerås BTK 

TÄVLINGSLOKAL  
Tävlingen spelas i Tibble-Kungsängens nya bordtennishall i Kungsängen. 
Adress: Skolvägen 5, Kungsängen 
Det går pendeltåg Stockholm C till Kungsängen Station. Därifrån promenad eller 
kortare bussresa. 

SANKTION  
Tävlingen är sanktionerad som C-tävling av SBTF. Det innebär att spelarna själva 
dömer i poolklasserna och även i slutspelet, antingen själva eller med en frivillig 
domare.  

TÄVLINGEN 
Vår ambition är att skapa en högklassig internationell tävling i en hall som erbjuder 
de bästa tänkbara förutsättningarna. Första upplagan 2022 blev fulltecknad och nu 
när pandemin förhoppningsvis har avtagit utökar vi med ytterligare en hall som ligger 
precis intill den nya hallen. Vi tackar för de synpunkter som vi fick in, både spontant 
under tävlingen och i utsänd enkät och vi gör några små förändringar till 2023, 
Det kommer finnas 24 st Donic-bord i A-hallen och hallen har ett golv som är 
anpassat för bordtennis. Vi kommer även att ha 24 bord i B-hallen och den kommer 
främst användas till poolspel och B-slutspel. Vi satsar även i är på ett finalpass på 
söndagen och vi bjuder också in till en handikappklass där alla oavsett spelstyrka har 
möjlighet att vinna. Vi har även i år avtalat med en sponsor som medverkar till bra 
prispengar i handikappklassen. Dessutom utökar vi även med ett tre Parkinson 
klasser. 



Vi lägger också stort fokus på att alla deltagare inte bara ska få spela pingis utan 
också få en trevlig helg i goda vänners lag. Vi har fått samma priser på boendet av 
Happy Tammsvik som förra året och middagen har de bara höjt med 20 kr, så vi 
hoppas att vi får en lika trevlig kväll som förra året och förhoppningsvis med ännu fler 
övernattningsgäster. Se detaljer under Boende och Mat. 
 
KLASSER 
Damer 40 Född -83 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 45 Född -78 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 50 Född -73 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 55 Född -68 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 60 Född -63 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 65 Född -58 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 70 Född -53 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 75 Född -48 eller tidigare Singel, Dubbel 
Damer 80 Född -43 eller tidigare Singel, Dubbel 
 
Herrar 40 Född -83 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 45 Född -78 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 50 Född -73 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 55 Född -68 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 60 Född -63 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 65 Född -58 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 70 Född -53 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 75 Född -48 eller tidigare Singel, Dubbel 
Herrar 80 Född -43 eller tidigare Singel, Dubbel 
 
Mixed 40 Född -83 eller tidigare 
Mixed 55 Född -68 eller tidigare 
Mixed 70 Född -53 eller tidigare 
 
Handicap Öppen för alla deltagare Singel 
 
Herrar Parkinson A   Singel, Dubbel 
Herrar Parkinson B   Singel, Dubbel 
Damer Parkinson    Singel, Dubbel 
 
 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 

200 kr i alla singelklasser 
200 kr per par i dubbelklasser 
200 kr i Handicapklassen 
                    
STARTBEGRÄNSNINGAR  
Herrar får delta i högst en singel-, en dubbel och en mixedklass plus 
handicapklassen 
Damer får deltaga i två singelklasser, sin egen och den närmast i (yngre) ålder, en 
dubbel och en mixedklass plus handicapklassen. 
 
Vid färre än fyra deltagare så förbehåller vi oss rätten att stryka alternativt slå ihop 
klassen med en annan. 
 
Vår ambition är att alla ska få spela så mycket som möjligt och det kan därför bli 
aktuellt med justeringar baserat på anmälningarna. 
 
TÄVLINGSFORM  
Alla klasser spelas i poolform med 3-4 spelare i varje pool och de två främsta går till 
slutspel och 3:an och 4:an får spela b-slutspel/consolation (gäller ej handicap 
klassen). Alla matcher spelas i bäst av 5 set utom i handicapklassen där den spelas i 
bäst av 3 set. Nytt för i år är att alla som vill spela i B-slutspelet får anmäla sig efter 
avslutat poolspel eftersom det var många wo förra året. 
 



I handicapklassen tilldelas varje spelare ett handicap som kommer vara baserat på 
datarankingen. För internationella deltagare kommer vi att tilldela ett handicap 
baserat på resultat i tidigare spel i tävlingen. 
 
Allt poolspel utom handicapklassen spelas på lördagen. Slutspelet, även B-
slutspel/consolation spelas på söndagen utom mixedklassen där både poolspel och 
slutspelpreliminärt ligger som sista klass på lördagen. Finalerna kommer, om 
spelschemat tillåter det, att spelas som ett finalpass med dubbel- och singelfinalerna.  
 
 
PRISER  
I alla klasser kommer 50 % av netto startavgifterna att betalas ut i penningpriser. Hur 
många priser som delas ut beror på deltagarantalet i resp klass. 
I Handicapklassen har vi en sponsor som vi inte avslöjar namnet på ännu. 
Förstapriset kommer att vara 4000 kr, andrapris 2000 kr, 3-4:a 1000 kr och 5-8:a 500 
kr. 
 
ANMÄLAN  
Anmälningar görs via hemsidan på www.stockholmveteranopen.se senast den 7 
april. Även beställning av boende, transport och middag samt lunch görs via 
hemsidan. Förra året blev tävlingen fulltecknad. Vi hoppas genom att vi fördubblar 
antal bord att vi kan ta emot alla anmälningar. Om inte, så kommer vi upprätta en 
reservlista för svenska deltagare när vi uppnått det antal starter som vi kan ta emot 
för att kunna genomföra en bra tävling. Internationella spelare är garanterade plats 
om de anmäler sig senast den 7 april. 
 
LOTTNING  
Lottning kommer att ske speldagen både i pool- och cupklasser. Deltagarförteckning, 
tidsschema och resultat kommer att finnas på www.resultat.ondata och i spelhallen. 
Vi kommer att använda Avanmälan som ska göras senast 60 min innan klassen 
börjar till någon av tävlingsledarna.  
Alla som vill delta i B-slutspelet ska notera det på spelschemat för poolspelet efter 
avslutat spel i poolen. 
 
LIVESTREAMING 
Tävlingen kommer att livestreamas via Solidsport 
 
TÄVLINGSLEDARE OCH UPPLYSNINGAR  
Lasse Ericsson, tel. 070-5173971 eller Anders Svensson tel: 070-8633451.  
 
BOENDE OCH MIDDAG 
Boende kommer att erbjudas på konferensgården Tammsvik, 15 minuter med bil från 
hallen. Tammsvik erbjuder, förutom fina rum, en relaxavdelning med pool, bastu och 
bar. Tammsviks restaurang håller mycket hög klass och vi räknar med att middagen 
lördag kväll kommer att bli lika bra som förra året. Efter middagen finns pub och 
gemenskapsytor att njuta av under kvällen. Gå gärna in på Tammsviks hemsida för 
mer detaljer, www.happytammsvik.se 
 

http://www.resultat.ondata/
http://www.happytammsvik.se/


 
 
 
 
Efter förhandlingar med Tammsvik kan vi erbjuda dessa priser: 
Enkelrum                  950 kr 
Dubbelrum             1350 kr 
3-rätters middag lördag kväll   405 kr 
 
Vi har reserverat ett ganska stort antal rum lördag-söndag och även fredag-lördag. 
På fredag kväll kommer det finnas möjlighet att äta från ordinarie meny på 
Tammsvik. 
 
Vi kommer att se till att det finns transport tillgänglig mellan hallen och Tammsvik för 
de som inte kommer i egen bil. Önskemål om skjuts mellan hall och boende görs 
också via hemsidan. 
 
Boende och mat måste anmälas senast den 31 mars. Avbokning av beställt boende 
och middag måste ske senast torsdagen den 30 april för att vi ska kunna återbetala 
inbetalda pengar.  
 

SERVERING 
Under tävlingen kommer det finnas en enklare servering i hallen. Ni kan också 
förbeställa lunch både lördag och söndag via hemsidan.  
 

 
 

 
VARMT VÄLKOMNA 


