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INBJUDAN 
Hammarby IF BTF inbjuder till Hammarby Open, Stockholm 18-19 februari 2023 
Tävlingen spelas på upp till 25 bord i Brännkyrkahallen, Tellusborgsvägen 10 i Hägersten (T-bana, 
Midsommarkransen).  

SANKTION 
Tävlingen är sanktionerad av SBTF som C-tävling. När sanktionerat antal starter uppnåtts returneras 
Senast inkomna anmälningar.  

 

KLASSER 
 

Lördag Pass 1   Söndag Pass 1  

P 10 (födda 2012 e. senare)  P 11 (f 2011 el senare) 
P 15 (födda 2007 el. senare)  Flickor/damer sö fm * 
Flickor/damer lö fm *  H 4 (max 1499 poäng 
H2 (max 1999 poäng)  H 6 (max 999 poäng) 
    

Lördag pass 2   Söndag Pass 2  

P 12 (f. 2010 el. senare)  H3 sön (max 1749 poäng) 
Herrsingel öppen  H5 (max 1249 poäng)   
Damsingel öppen  P 14 (f 2008 el senare) 
   H7 (max 749 poäng) 

    
Lördag  pass 3  
H3 lör max (1749 poäng)  
HJ 18 (f 2004 el senare) 
DJ 18 (f 2004 el senare) 
P 13 (f 2009 el senare) 
 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att slå ihop eller stryka klasser med få deltagare. 
*Klasserna Flickor/Damer kommer att delas upp i flera klasser efter poäng, ej ålder. Vi använder oss 
av SBTF:s datarankingsystem för att skapa så jämna klasser som möjligt efter spelstyrka. 

 

Tidsprogram kommer att publiceras i samband med anmälningstidens utgång. 
 

ANMÄLNINGSAVGIFTER 
Ungdomsklasser 140 kr 
Maxklasser  180 kr 
Herrsingel Elit  250 kr 
Damsingel Elit  250 kr 



HJ  180 kr 
DJ  180 kr   

 
Administrationsavgift om 50:- per förening tillkommer.   

SPELFORM 
Samtliga klasser i poolform och spelas i bäst av 5 set.  

STARTBEGRÄNSNINGAR 
En klass / pass. 
 
PRISER : 
HS/DS 75 % av anmälningsavgifterna kommer att delas ut som prispengar 
HJ/DJ 75 % av anmälningsavgifterna kommer att delas ut som prispengar  

Pokaler i ungdomsklasserna och nyttosaker/prispengar i övriga klasser 

DOMARE 
Spelarna dömer själva i poolspelet.  Efter att man är utslagen från poolspelet stannar man kvar och 
dömer en match innan man går hem. 

TÄVLINGSBOLL 
Donic *** 

ANMÄLAN 
Skriftlig anmälan Hammarby tillhanda senast 3 februari 2022 till e-mail: 
info@hammarbybordtennis.se 
Varje förening gör en gemensam anmälan för föreningens alla anmälningar. Anmäl ditt intresse till 
din förening som sen sköter anmälan till oss. Licens skall vara löst när anmälan görs. 
 

LOTTNING 
Lottning sker i hallen i anslutning till att respektive klass startar. 
 
RESULTAT 
Publiceras löpande på resultat.ondata.se 
 
UPPLYSNINGAR 
Kontakta info@hammarbybordtennis.se 
Information publiceras även på Hammarbybordtennis.se 
 

 
 
VÄLKOMNA TILL HAMMARBY OPEN 2023 !! 

 


