
 
     

 

 

 

Andro sommerlejre 2013 
 

DBTU arrangerer i samarbejde med Andro, Tjele Efterskole og Team Nørreå sommerlejre. 

Sidste år var lejrene blandt Danmarks største med cirka 150 deltagere, og det var nogle forrygende uger.  

 

Vores 2 vigtigste mål er, at 

Alle skal have en sjov og lærerig uge. 

Bordtennistræningen skal have høj kvalitet. 

 

Vi mener, at god overnatning, fine spilleforhold og god mad, samt naturligvis både dygtige og ansvarlige 

instruktører, giver en rigtig god mulighed for, at alle får en udbytterig sommerlejr. 

 

På lejren vil vi træne bordtennis ca. 5 timer pr. dag, men også spille fodbold, bruge friluftsbadet mv. 

På skolen findes også storskærm, fodboldbane, poolbord, spil og mange andre ting.  

 

Tidspunkter:  Lejr 1:   Søndag den  30. juni kl. 14.00 – fredag den 5. juli kl. 14.00 

 Lejr 2:   Søndag den 28. juli kl. 14.00 – fredag den 2. august kl. 14.00 

                    

Sted: Tjele Efterskole, Skolevej 2, 8830 Hammershøj. 

 

Tilmelding foretages på www.teamnorrea.dk under menupunktet ”Event” Der betales  

online med betalingskort ved tilmeldingen. Har man problemer med online tilmelding 

kontakter man Tommy. Så klarer vi den via mail eller telefon.  

Prisen er inkl. fuld forplejning, overnatning, træning, t-shirt, friluftsbad mv.  

 

Pris ved en lejr ved tilmelding inden 1. maj: 1.400 kroner  

Pris ved en lejr ved tilmelding efter 1. maj: 1.500 kroner 
 

Pris ved begge lejre ved tilmelding inden 1. maj: 2.500 kroner  

Pris ved begge lejre ved tilmelding efter 1. maj: 2.600 kroner 
Bemærk at man kun modtager 1 lejr t-shirt, hvis man vælger at deltage i begge lejre. Vi kan afhente og bringe spillere fra 

Sjælland og Fyn ved banegården i Randers.  

 

Spørgsmål kan stilles til Tommy Jørgensen      Tlf. 22321447      Mail: tommyj@stofanet.dk                                                                    

 

Vi udsender via mail deltagerliste, aktivitetsplan og yderligere information omkring 20. juni og 15. juli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Team Nørreå         

            Bordtennis 

 

Plakat sponsor: Bjerringbro Kontorforsyning 

Super tilbud 

Book jer til 

begge lejre  

til spec. pris.  

http://www.teamnorrea.dk/
mailto:tommyj@stofanet.dk

