INBJUDAN TILL RIKS-10:AN
SÖDERHAMN DEN 6-8 AUGUSTI 2021
ARRANGÖR
Svenska Bordtennisförbundet och Söderhamns UIF inbjuder härmed spelare och ledare till
Söderhamn och Riks-10:an 2021.
TÄVLINGSLOKAL
Söderhamns Idrottshall, Norrtullsgatan 19, Söderhamn.
CORONAINFORMATION
Vid inbjudans framställande är det oklart om de restriktioner för idrottstävlingar som nns
idag kommer att lättas i den omfattning att det möjliggör att tävlingen kan genomföras. Vi
har dock en förhoppning om att så ska ske och går därför ut med en inbjudan till tävlingen.
SBTF:s Coronaprotokoll kommer att gälla vid tävlingen.
SPELARE & RESERVER
Se bifogad lista.
SBTF:s TÄVLINGSCHEF
Bengt Andersson 0708-21 24 68, bengt.andersson@svenskbordtennis.com
TÄVLINGSLEDARE & UPPLYSNINGAR
Nadia Persson, 0765-48 71 44 (vardagar efter kl. 17.00).
ANMÄLAN
Anmälan och återbud skall ske senast den 15 juli till anmalan@suif.se. Vid anmälan av
reserv ska mejladress och mobilnummer uppges så vi kan nå er snabbt vid sena återbud.
ANMÄLNINGSAVGIFT
300 kr/spelare. Administrationsavgift: 50 kr/förening.
TIDSPROGRAM
Se bifogad l.
INFORMATION
Information om anmälda/strukna spelare samt övrigt kommer att nnas på Söderhamns
UIF:s hemsida www.suif.se.
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SPELFORM
Först gruppspel fredag och lördag där alla möter alla enligt fastställt spelschema. I
gruppspelet spelas matcherna i fyra set, med ”golden-point” vid 10-10. Varje vunnet set ger 1
poäng. De 6 bästa i varje klass spelar slutspel i bäst av 7 set, söndagen den 8 augusti.

SPELORDNING
Spelordning fastställs enligt aktuell ranking vid speltillfället senast den 6 augusti kl 12.00.
BOENDE
First Hotel Statt, 800 meter till Idrottshallen.
Ring 0270-735 70 alt mejla statt.soderhamn@ rsthotels.se för bokning av rum.
Uppge SUIF vid bokning.
Enkelrum: 750 kr/natt, dubbelrum: 950 kr/natt, trippelrum: 1150 kr/natt.
Best Western SöderH, 1000 meter till Idrottshallen
Ring 0270-26 62 00 för att boka.
Uppge SUIF vid bokning.
Enkelrum: 800 kr/natt, dubbelrum: 1350 kr/natt, trippelrum: 1550 kr/natt.
LUNCH
Luncher serveras i Idrottshallen lördag och söndag. Dessa måste förbeställas i samband
med anmälan. Kostnad 85 kr/person och dag. I lunchen ingår sallad, hårt bröd, måltidsdryck
och kaffe.
Lördag: Kycklinggryta/kyckling med curry och ris.
Söndag: Pasta med köttfärssås.
Det kommer nnas korv med bröd, mackor, dricka och andra kioskvaror i hallen.

fi

fi

Hjärtligt välkomna till Söderhamn och Riks-10:an 2021 önskar
Svenska Bordtennisförbundet och Söderhamns UIF!

