
PERFEKT FÖR 
KLUBBRESAN! 
PASSA PÅ! 
GRATIS 
ÖVERNATTNING 
FÖRST TILL 
KVARN! 

     NORCO 
FYLLER 75 ÅR! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vår anrika förening inbjuder till 

69:e Norcospelen 9-10/2 2019 

En tävling för hela Sverige! 
 

C-tävling samt Yasaka super Tour 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
 
  
  
  
   

 
 
 

Lördag  Söndag    
    
    
P12 F12   
P14 F15   
Planka/Hardbat cup (**) DSÖ   
H4 cup H2   
H6 cup H3 cup   
H65 F10   
P9 F14   
P11 H7 cup   
P13 H4   
P15 HSÖ   
H7 cup HJ 17 cup   
H3 DJ 17 cup   
H5 D50   

 

       Prel. från 9.00     Prel. från 9.00 
H50                          HDÖ Cup 
P10        H6 
P12        F12 
P14        H2 
H4 Cup                F15 
H6 Cup       Planka/Hardbat Cup 

       Prel. från 12.00              Prel. från 12.00 
H65        H3 Cup 
P9        F10 
P11        F14 
P13        DSÖ 
P15        H7 
H7 Cup       HJ 17 Cup 
H3        DJ 17 Cup 
H5        HSÖ 

            H4 
            D50 
 



Speltider: Lördag 09.00 – ca 21.00, Söndag 09.00 – ca 18.00. 
 

Tävlingslokal: Mässhallen, Utställningsvägen 31, 602 36 Norrköping 
 

Sanktion: Sanktionerad som C-tävling. 
 

Bord och boll: 16 st Donic-bord.  Tävlingsboll är Stiga Perform 40+ *** 
 

Anmälningsavgifter:  
9-15 Pojkar/flickor, 100 kronor. Dam- och herrjunior 17,              

100 kronor. HDÖ, 140 kronor/par. HSÖ, 200 kronor,                 
DSÖ 150 kronor. 

Övriga cupklasser: 100 kronor samt övriga poolklasser 150 kronor.  
Administrationsavgift om 50 kronor/förening tillkommer. 

 
Startbegränsningar 

Lördag:  
Man får max delta i 4 klasser. Ungdomar får delta i 2 ungdomsklasser 
varav den ena ska följas av den som ligger närmast åldersmässigt. 
Utöver detta har ungdomar möjlighet att delta i herrklass cup & 
herrklass pool. Ej tillåtet att delta i både H3 och H5, då de krockar i tid. 
 
Söndag:  
Max 3 singelklasser varav 2 får vara poolklasser. Utöver 
detta får man delta i dubbelklassen. 
 

OBS! Tänk på att ny dataranking gäller. 
 
Vid för få anmälningar i en klass förbehåller sig arrangören rätten att 
stryka klass som har mindre än 4 spelare. 
 
 
 
 
 



Priser: Prispengar i HSÖ och DSÖ. Pokaler och medaljer i 
ungdomsklasserna samt nyttopriser i de övriga klasserna. 
 
 
Anmälan: Senast den 18:e januari 2019 till: IF Norcopensarna, 
Moa Martinsons gata 26, 603 78 Norrköping eller e-mail till: 
norcospelen@norcopensarna.com  Endast skriftlig anmälan gäller. 
 
Efteranmälan som sker efter den 1 februari: Debiteras med 50 kr extra 

per person, betalas kontant på speldagen. Och sker i mån av plats. 
 
Starttider: Meddelas i programblad senast 10 dagar före tävlingen, 
samt på vår hemsida:  http://www.norcopensarna.com 
 
Tävlingsform: Samtliga klasser spelas i bäst av fem set till 11. 
Klasserna lottas i TT Coordinator efter närvarokontrollen. 
Seedning sker efter aktuell dataranking. 
Spelarna dömer själva i poolspelet. Coaching och Time-out är tillåten. 
 
Upplysningar:  
John Nilsson 073-3282075 eller Ulf Emilsson 0708-815937 
 
Servering:  
Cafeteria kommer att finnas i anslutning till hallen och vår 
serveringspersonal står som vanligt till förfogande med bästa service. 
Även lunchlådor kommer att finnas. 
 
Logi: För de som önskar övernatta kan vi erbjuda gratis övernattning 
för deltagare, föräldrar, syskon & ledare i Norcohallen, ca 2 km från 
Mässhallen, på befintliga sängar (alt. egna madrasser). Först till kvarn.  
Kontaktperson är Bo Lagerqvist: 072-992 42 00. 
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Hardbat / "Planka"  
Vi fortsätter med vår framgångsrika ”Planka/Hardbat”-klass som hade 
premiär för två år sedan, även på årets tävling. 
 
Ta chansen att prova en klassisk form av bordtennis. I den här klassen 
använder sig alla av likadana rack. Racketen lånas ut på tävlingen, egna 
rack är inte tillåtna. De vi spelar med har korta nabbar utan 
svampgummi. De har bra kontroll men ger väldigt lite skruv och inte så 
mycket fart. Ung som gammal, proffs som nybörjare är välkomna att 
spela. Vi spelar i cupform i bäst av fem set. 
 
Den här klassen ingår inte i SBTF:s regelverk angående seedning, 
rankingpoäng och liknande. Det innebär även att spelare utan licens är 
välkomna. Dock finns en officiell ranking på facebook under:   
Svenska förbundet för planka. Här har även föräldrar och kompisar ett 
gyllene läge att hoppa in i tävlingen. Vi spelar med Vigor - Giant 
Dragon. Det är exakt samma rack som används på Hardbat -VM samt i 
de flesta andra stora "plankturneringarna" i Europa. Och för att det ska 
bli helt rättvist byter man rack med varandra i samband med sidbytet.

 

Varmt välkomna med era anmälningar önskar: 

 

Pss.. Vill ni träna med planka innan, 
finns de att köpa på: 
https://tictail.com/hardbatsuperstar 


