2020 kommer gå till historien som ett av de märkligaste
åren på väldigt länge. Få är de människor i världen som
gått opåverkade ur coronapandemin.
Trots det anser vi på Svenska Bordtennisförbundet att
det är viktigt att skapa aktivitet i enlighet med de restriktioner som gäller. Vi har också bestämt oss – konventet
ska genomföras – antingen i fysisk form eller digital.
Vi ställer inte in – vi ställer om. Vi har arbetat hårt för att
skapa en intressant mötesplats där vi i nya spännande
forumformer kommer diskutera och arbeta med byggstenarna som tillsammans ska utgöra plattformen för framtiden. Vi erbjuder ett unikt och fullspäckat program där
du får chansen att påverka, lyssna och interagera med de
som arbetar professionellt med frågor som organisation,
rekrytering, kommunikation, utbildning, ekonomi, marknadsföring, tävling, seriespel, jämställdhet, inkludering,
strategi, integration med mera. Varmt välkommen!

KONVENT 2020
10-11 oktober | Köping

PROGRAM INFO
LÖRDAG 10 OKTOBER
10:00-11:30 Registrering på respektive hotell
11:45-12:45 Lunch på Hotell Gillet
13:00-14:15 Konventet startar på Forumteatern &
Köpings kommun hälsar välkommen!
Inledning
Petra Sörling/Thomas Buza
Det svenska tävlandet
Mikael Andersson, Bengt Andersson, 		
Patrik Björs Strand
14:15-15:30 Mässa med fika, del 1
Syfte: diskutera, hämta inspiration, ställ
frågor, utbyt erfarenheter. Stationerna 		
vid mässan presenteras i bilaga.
15:30-17:00 Strategisk utveckling
Anna Iwarsson har, som tidigare
generalsekreterare vid Friskis & Svettis
och numera styrelsemedlem i Riksidrottsstyrelsen samt sedan fyra år
även ordförande i Gymnastikförbundet,
lång erfarenhet av att arbeta på strategisk nivå med olika utvecklingsfrågor.
17:15-18:15 Vi ställer inte in – vi ställer om
Thomas Buza tillsammans med Mikael
Andersson, Petra Sörling och Patrik
Björs Strand berättar om coronapandemins påverkan; internationellt,
landslag och nationellt.
19:30
Middag på Hotell Gillet

SÖNDAG 11 OKTOBER
08:30-09:00 Check-in med reflektioner
09:00-09:45 Distriktsutveckling
Syfte, tidsplan, klart 2023, synpunkter 		
från deltagarna – Patrik Björs Strand 		
och Thomas Buza
09:45-10:45 Mässa med fika, del 2
Söndagens stationer framgår av bilaga.
11:00-12:15 Träning & sportslig utveckling
Hur vill förbundskaptenerna att fören-		
ingar ska träna sina spelare? Spaning,
vad gäller idag, hur tränar andra länder?
– Mikael Andersson & förbundskaptener
12:30
Sammanfattning... Knyta ihop säcken!
13:00
Avslut med lunch ”on the go”

MÄSSPROGRAM
1. Jämställdhet/Bordtennis för alla – Karin Björkryd,
Saga Björkryd
Lokal (lördag): Globen
2. Digitala möten – Dennis Lindahl
Lokal (lördag): Folkbildaren

3. Inkludering – Daniel Ellermann, Monica J Erlandsson
Lokal (söndag): Valfritt grupprum
4. Styrelsefrågor – Ordförande Petra Sörling med flera
Lokal (söndag): Globen
5. Domarforum – Nora Khidir, Marie Sundling
Lokal (söndag): Valfritt grupprum
6. Rörelseglädje, träning för nybörjare – Michaela
Karlsson, Marie Persson, Lars Sundling
Lokal (söndag): Teatern, stora scen
7. Tävlingsutveckling & tävlingsformer – Mikael
Andersson, Bengt Andersson, Jörgen Persson
Lokal (lördag): Teatern, stora scen
8. Framtidens lokaler – Per Rosin, Eskil Tyrberg
Lokal (söndag): Folkbildaren
9. Öppet forum – Thomas Buza, Emma Persson,
Mikael Andersson
Lokal (söndag): Studiecirkeln
PRAKTISK INFORMATION
Kostnad
Konventpaket med kost och logi i
dubbelrum 10-11 oktober, 1.000 kr.
Enkelrumstillägg 300 kr.
Anmälan
Anmälan gör du i utbildningsmodulen
som finns på SBTF:s hemsida;
svenskbordtennis.com. Klicka på
Utbildning i toppmenyn och därefter
Arrangemang och Utbildningar i
vänstermenyn.
OBS! Var noga med att fylla i alla
uppgifter och att välja vilka mässdelar
du vill delta i.
Övrigt
Mindre justeringar av programmet kan
komma att göras.
Kontakt
Vid frågor kontakta Marit Brodd
Almgren, marit.brodd.almgren@svenskbordtennis.com, 073-749 08 11
Moderator Mikael Andersson

MÄSSPROGRAM
Jämställdhet/Bordtennis för alla

– Karin Björkryd, Saga Björkryd
RF har som mål att vi ska nå ett jämställt idrottande 2025. 10 % av svenska pingisspelare är
tjejer. Hur blir vi fler tjejer inom svensk pingis?
Hur ska vi locka tjejer till pingisarenan? Varför
trivs killarna? Vad kan vi göra för att få tjejer att
trivas? Saga berättar om ett UF-projekt som lett till
tjejsatsning i Eskilstuna BTK.
Möjlighet för deltagarna att arbeta i workshop.

Digitala möten

– Dennis Lindahl
Svensk bordtennis ställer inte in, vi ställer om. Vi
behöver fortsätta mötas, i ord och i bild, för att
utvecklas och hitta effektiva och bra mötesplatser där den digitala plattformen är enkel, billig
och effektiv. Svensk bordtennis arbetar med digitalisering inom både kommunikation, administration, utbildning och utveckling. Digitala möten
ger stora möjligheter att öka kunskap i föreningslivet. Hur kan föreningar utnyttja tekniken?
Dennis informerar och bjuder in till frågestund.

Inkludering/Bordtennis för alla

– Daniel Ellermann, Monica J Erlandsson
SBTF vill växa som Specialdistriksförbund. Hur
kan vi locka nya målgrupper? Daniel, förbundskapten för paralandslaget och Monica, ordförande i veterankommittén, berättar utifrån sina
erfarenheter och perspektiv.

Styrelsen

– Ordförande Petra Sörling med flera
2021 års förbundsmöte närmar sig. Styrelsen
finns på plats och kan svara på frågor, lämna
information och ta emot input från distrikt och
föreningar.

Domarforum

– Nora Khidir, Marie Sundling
Svensk idrott behöver starkt ledarskap. Svensk
pingis behöver fler domare. Hur kan vi jobba för
enhetlig hög kvalitet på de svenska domarinsatserna? Hur kan samverkan mellan distrikten bli
en katalysator till utveckling och förbättring? Vi
tar in förslag på hur samverkan mellan distrikten
kan utvecklas. Välkommen till en dialog med
domarkommittén.

Rörelseglädje, träning för nybörjare

– Michaela Karlsson, Marie Persson, Lars Sundling
Konceptet ”rörelseglädje” om helhetstänk för att
nå framgång i träningen. Kom till pingishagen!
Visa hur man som tränare kan ta hjälp av “rörelseglädje”. Marie och Michaela visar live i hagen
och svarar på frågor.

Tävlingsutveckling & tävlingsformer

– Mikael Andersson, Bengt Andersson, Jörgen
Persson
SBTF skapar ett forum för att diskutera vidare
utifrån inputen som gavs i storgrupp under lördagens programpunkt ”Det svenska tävlandet”.

Framtidens lokaler

– Per Rosin, Eskil Tyrberg
Per, aktiv i Tibble Kungsängen BTK, berättar om
resan för den nya kommunägda idrottshallen i
Upplands Bro och Eskil kring goda exempel från
Riksidrottsförbundet. Deltagare bjuds in till information, frågestund och dialog.

Öppet forum

– Thomas Buza, Emma Persson, Mikael Andersson
Många medlemmar i pingisfamiljen innebär
många synpunkter. Du som deltagare tycker
kanske inte att just dina viktiga frågor inte inryms i de olika stationerna på mässan. Vilka
frågor och förslag har du? Vilka idéer vill du att
SBTF är med och stödjer och realiserar? Thomas
Buza med kollegor bjuder in till öppet forum med
information, frågestund och dialog om aktuella
frågor.

