Bilaga till SHIF/SPK styrelsemöte 6 2015 § 106

Två blir en
Svenska Bordtennisförbundets verksamhetsidé lyder: ”Pingis ska vara lättillgängligt och vi ska
erbjuda alla möjligheten att spela och verka inom pingisen utifrån egna förutsättningar och
ambitioner”. Det är en tydlig och bra verksamhetsidé men som vi är organiserade idag kan vi
inte leva upp till detta då SHIF är huvudman för parabordtennisen. SBTF:s förbundsmöte
beslutade redan 2011 att man vill integrera parabordtennisen. Då fanns osäkerhet kring om en
överflyttning verkligen skulle ha en positiv effekt på utvecklingen av parabordtennisen. Vi är
idag övertygade om att en integrering av parabordtennisen skulle utveckla både den och svensk
bordtennis som helhet.
För att lyckas med detta anser vi dock att några saker är viktiga att ta med sig in i arbetet. Vi
anser att den bordtenniskommitté som finns idag inom SHIF/SPK bör behållas intakt och bilda
en egen kommitté inom SBTF, likt Breddkommittén, Utbildningskommittén etc. Det är även
önskvärt att en representant från verksamheten för spelare med funktionsnedsättning finns med i
samtliga kommittéer i SBTF, men det kan vara svårt att hitta så många ideella personer för att
täcka det behovet.
Högsta prioritet bör läggas på att få in en representant i Utbildningskommittén samt
Breddkommittén för att påverka bordtennisens utbildningar samt för att jobba med rekrytering av
spelare.
Det bör dessutom finnas en person, invald eller adjungerad, i SBTF:s styrelse med ansvar för
frågor kring parabordtennisen.
SBTF välkomnar de handikappidrottsföreningar som har bordtennis på sitt program som
medlemmar. Detta är angeläget för att ta tillvara den breda kunskap och erfarenhet som finns där.
En viktig del för SBTF om verksamheten ska integreras på ett bra sätt är att ta ett ansvar för
helheten. SBTF ska jobba för att fler, både spelare med rörelsehinder och utvecklingsstörning,
ska ges chansen att spela bordtennis.
I en övergång blir det också avgörande att ta med sig den kompetens som redan finns inom
parabordtennisen och SHIF, exempelvis vad gäller rekrytering, utbildning och klassificering.
Internationellt är Para Table Tennis en del av det internationella bordtennisförbundets, ITTF,
verksamhet sedan 2007. Mottot ”one sport, one family” gäller hela bordtennisvärlden och ITTF
uppmanar sina medlemsländer att ta ansvar för alla bordtennisspelare. Det vill SBTF göra.
Vi vill ta ansvaret för parabordtennisen med ambitionen att förbättra den på alla plan. Vi vill ha
fler spelare, bättre förutsättningar, större kunskap i föreningarna och sist men inte minst, ta
ansvar och arbeta för alla bordtennisspelare möjligheten att spela och verka inom pingisen
utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner.
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