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info og tilmelding til lars rokkjær:
Tlf. +45 40 27 70 87  -   lars@rokkjaer.com 
Se mere info om lejren på vores hjemmeside www.b75.dk
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B75

Indbydelse tIl jule trænIngslejren

 
27.  -  2

9. december 2009

tilmelding og spørgsmål til lars rokkjær

tlf. 40 27 70 87 . lars@rokkjaer.com

Der er et begrænset antal pladser, så først til mølle . . . .!

Lars Rokkjær
Trin 3 træner.
Vandt Dansk Mesterskab i elitedivisionen 
med Brønderslev. Elitetræner for de 
bedste juniorer i Norge 
igennem  10 år.

 

B75
Hirtshals 
Bordtennisklub

 

b75 afholder træningslejr af international standard
2 kinesiske trænere, 1 svensk og 2 danske. 
Med 2 trænere pr. gruppe er kinatræningen integreret med træningen ved bordene.

Lejren afvikles i Sindal Idrætscenter, hvor der også vil være mu-
lighed for overnatning i værelser.

Der bliver deltagelse af 10 gode spillere fra Sverige.

Der vil max. være plads til 60 deltagere. 

Selvom tilmelding vil være efter først til mølle, er det vigtigt, at du 
som spiller indstiller dig på at træne hårdt, før du tilmelder dig.

Der er mulighed for aktiviteter om aftenen.

tilmelding er først gældende når deltagergebyr er betalt.

Overnatning: 4-6 personers hytter i Sindal Hytteby ca. 1,5 
kilometer fra centret - hytterne har el-varme og kogeblus, 
hvis ikke man er kørende, så vil vi sørge for transport mellem 
hytterne og hallen.

Pris:  1.000 kr. for træning overnatning, morgenmad og frokost.
Pris:  720 kr. for træning og frokost.

Træning Søndag 27. December:  11.00-13.30 & 14.30-17.00
Træning Mandag 28. December:  10.00-12.30 & 13.30-16.00
Træning Tirsdag, 29. December:  10.00-12.30 & 13.30-16.00  

de 5 trænere er:
Wang Wen Jie
Professionel træner og spiller.
Uddannet i Kina
Cheftræner for en af Sveriges største klubber Askim. 
Spiller for Køge Bugt i elitedivisionen 
Nummer 7 på den danske ratingliste.

Huang Hou Yu
Professionel træner og spiller
Træner for elitespillerne i Askim, Göteborg. 
Er specialist i kinatræning. 
Spiller for Køge Bugt i elitedivisionen
Er som spiller nr. 4 på den danske rangliste.

Claus Larsen, Søhøjlandet
Han har bl.a. trænet eliten i Åhus BTK og nu eliten 
i Søhøjlandet. De spillere Claus har været med til at 
udvikle taler sit tydelige sprog. Claus 
er en af Jyllands absolutte bedste
trænere.

Fredrik Asklund
Proffessionel træner.
Forbundstræner i Sverige og klubtræner i 
flere svenske klubber.

 

InTernaTIonal 

bordtEnnis 
julEtræningslEjr

27. - 30. december 2012
Sindalhallerne, Islandsgade 22, 9870 Sindal

4 dAgEs 
intEnsiv 

julEtræningslEjr 



billEdEr frA julElEjrEn 2011

vElkommEn
endnu engang vil vi byde 
velkommen til vores juletræ-
ningslejr, vi vil løbende lægge 
informationer om lejren og 
trænerne ind på vores hjem-
meside b75.dk.

Igen i år har vi allieret os med mange af de 
samme trænere som vi har samarbejdet med i 
flere år.

Træningen bliver delt op i træningspas med 
kinatræning og øvelser, vores erfaring fra de 
tidligere lejre viser at spillerne er meget tilfred-
se med denne træningsform.   

                                          Lars Rokkjær

Vi glæder os til at se dig.

trænErnE lyttEr til spillErnE
• Hver spiller får en personlig træner
• Alle spillere får feedback
• Alle spillere arbejder med refleksionsbog

træningEn skAl givE flErE point i kAmp!
•  Under træningslejren deltager spillerne i et åbent 

stævne ”VM”!
•  I stævnet iagttages og coaches spilleren af den 

personlige træner!
•  Al træning på lejren relateres til kampsituationen.

trænErnE Er AllE kompEtEntE!
•  Trænerne lytter til spilleren og respekterer 

spilleren.
•  Alle trænere arbejder til dagligt i Skandinavien.
•  Trænere er toptrænere fra Kina og Europa.

vm – dEn åbnE turnEring 29. dEcEmbEr!
•  Turneringen er også åben for spillere der ikke 
 deltager i træningslejren.
•  Alle deltager i 2 rækker. Inddeling efter ratingtal 

på tværs af alder og køn.
•  Der er medaljer og pokaler til vinderne.

Al mAd på lEjrEn Er plAnlAgt
 Af diætist
• Vi køber kun de bedste råvarer!
• Vi laver al mad selv.
• Der er fire måltider hver dag.

ovErnAtning!
• Spillerne kan komme dagen inden lejren og afre-
jse dagen efter lejren.

der bliver 2 sove afdelinger:
• En med ro kl. 22.00 og en med ro kl. 23.00.
• Alle spillere kan forudbestille madras

tilmElding:
lars rokkjær: 
lars@equilibrio.dk
Telefon: +4540277087

bEtAling:

Bank: Sparnord Bank a/S
Kontonr.:9067 / 4561739140
senest 1. december.

pris!

2240,- kr. med fuld forplejning og deltagelse i 
2 rækker i ”VM”.
2000,- kr. hvis du kun spiser mad kl. 12.00 og 
selv klarer overnatning.

tillæg til prisen:
lån af Madras 50,- kr. ekstra overnatning 50,- kr.

betaling:
Bank: 
Sparnord Bank a/S
Kontonr.:9067 / 4561739140
senest 1. december.



billEdEr frA julElEjrEn 2011

trænErnE
       stærkeste samling af trænere nogensinde i danmark

træningsoplægEt
       boldene ruller, kinatræning og øvelser
Vi samler spillerne i grupper på 10 spillere og giver tre træ-
nere et samlet ansvar for de 10  spillere.
Disse tre trænerne har 2 ½ times kinatræning/boldlåda med 
spillerne hver dag. 

Gennem kvalitativt samarbejde mellem trænerne tre gange 
om dagen, skabes kontinuitet og kvalitet i spillernes træning. 
Mindst 2 af  3 trænere følger de samme spillere igennem alle 
tre uger.  

Sparring mellem 18 til 20 jævnbyrdige spillere 
2 ½ time hver dag.

Da både Sverige og Danmark kommer med nogle af deres 
bedste ungdomsspillere kan vi danne grupper af jævnbyr-
dige spillere på nordisk topniveau.

Da lejren ikke kun henvender sig til topspillere, men til 
spillere med den rette indstilling, er der spillere på alle 
niveauer.

Sparringen ledes af  Wang Wenjie, der med sit høje inter-
nationale niveau og professionelle engagement sikrer høj 

intensitet under øvelserne. 

Ikke alle trænere er med i på denne side. Vi lægger en trænerliste ud på vores 
hjemmeside, efterhånden som den bliver opdateret. www.b75.dk

Wang Wen jie 
En af lejrens hoved-
trænere. Cheftræner i 
Askim, Göteborg.
Wang spiller for  Nørreå 
i Stigadivisionen. 

fredrik Asklund 
En af lejrens hoved-
trænere. Proffessio-
nel træner. 
Forbundstræner i 
Sverige. National 
ansvarlig for drenge 
årgang 94-96. 

robert svanberg
Ungdomstræner i spår-
vägens BTK. Assisteren-
de forbundskaptajn for 
handikaplandsholdet. 
National ansvarlig for 
drenge årgang 94-96. 

An shu 
En af lejrens hovedtræ-
nere. 14 år i den svenske 
elitserie. Alle år spillet 
i første kryds. Har slået 
alle svenske landholds-
spillere.

yu han chen
En af lejrens hoved-
trænere. Cheftræ-
ner i B75, tidligere 
kinesisk landsholds-
spiller.

claus Arnsbæk 
Unionstræner i JBTU, 
døvelandstræner.
Hovedtræner i OB.

istvan moldova
Tidligere norsk 
landsholdspiller,udannet 
indenfor idrætsvidenskab
og har en European
Master i psykologi. 
Arbejder som motivations 
og præstationskonsultent 
for det svenske junior- og 
seniorlandshold. 

thomas krejdal 
Tilknyttet talentcenter

rikard johansson
Professionel  træner i 
Norge.

jiang hong
Kinesisk spiller og 
træner, spiller for Warta 
i den svenske elitedi-
vision. 
Har været træner for 
Taiwans landshold



Equilibrio:
Sponsor of this fantastic opportunity for young Table 
tennis players, to experience training at the highest 
international level.
www.equilibrio.dk

Sponsorer:

An ActivE pArtnEr At onE of thE bEst 
trAinings cAmps in northErn EuropE. 
Stiga table tennis tables and equipment are sold in over 
100 countries worldwide and used by the worlds leading 
table tennis players. 
www.stigatabletennis.com

Helps People Think!
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info og tilmelding til lars rokkjær:
Tlf. +45 40 27 70 87  -   lars@rokkjaer.com 
Se mere info om lejren på vores hjemmeside www.b75.dk
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B75

Hirtshals Havn
P O R T  O F  H I R T S H A L S

Grafikeren.nu
skådE


