
 

 

Så har vi fået en glad dreng retur fra Bordtennislejr. 

Det kan være svært at få en sammenhængende beskrivelse af turen ud af en 10-årig men alt i alt lyder det som 

om han har haft en fantastisk uge med masser af super fed træning, og nye kammerater. 

Han syntes han har haft nogle seje trænere, - han kan dog ikke huske hvad de hed.  (Den eneste oplysning vi har 
kunnet få ud af ham er, at de spillede liiiige under Maze). Han har lært noget sprog.  Bl.a  ”Æii” og ”E-gå”   

Han siger også at der var nogen med fra et andet land for han forstod INTET/NADA af hvad de sagdeJ 

Han har også oplyst, at det var så hård træning at hans ben var SÅ smadrede, at han ikke kunne mærke dem, så 
han ”måtte bare stole på at de var der” og vi har indtil flere gange skulle mærke på hans nytilkomne 
overarmsmuskler. 

I må have gjort et fantastisk indtryk, for jeg må allerede nu advare jer om, at han allerede har meddelt at han skal 

med på Sommerlejr. Så slutteligt en kæmpe tak til trænere og hjælpere herfra – og tilbage sidder vi så og undrer 

os lidt over hvad mon ”Kærlighedsstafet” og ”Nøglehullet” dækker over ? 

 

Vi vil gerne her fra det sønderjyske sige tak for en god lejr, som vores søn har nydt til fulde. Vi melder os helt 

sikkert til sommerlejren også. 

 

Vi har der deltager i 7-8 træningslejre om året, deriblandt flere i Sverige, og ifølge vores dreng var denne lejr VERDENS 

BEDSTE! Selvom han var træt, da vi hentede ham, var han samtidig voldsomt overskudsagtig og talte næsten hele vejen 

hjem til Sjælland om, hvor gode kammerater og trænere der var, og hvor fantastisk det hele havde været! Så stor ros til 

jer alle! Og tak fordi I er jer! 

 

Jeg skulle sige 1000 tak fra ham!!!! Han er mega træt ovenpå en – endnu fed lejr. Jeg glæder mig til at høre en 
masse om lejren i morgen. Jeg havde først fri kl. 20.00 her til aften, og ville ikke “punke” ham for en masse 
historier så sent.  De plejer at komme af sig selv, når han er blevet frisk igen. 

Jeg kan blot konstatere, at han er blevet konverteret til “københavner”. Han har fået den skrækkeligste accent, 
damn. 

Dette er nogle af kommentarerne efter vores Vinterferie lejr i uge 7, hvor der var 

over 100 spillere med.  

 

Vi stræber efter at alle skal have sådanne oplevelser. Så kom og være med på 

Danmarks bedste og sjoveste træningslejr.  

 

Tilmelder du dig inden 1. maj er der endda penge at spare. 

Læs mere og tilmeld dig online på www.teamnorrea.dk   

http://www.teamnorrea.dk/

