
BORDTENNISWEEKEND
Skagen Bordtennis Klub indbyder hermed

til Bordtennisweekend med træningspas, hygge og Skaw Open 2014

Den 25. – 26. januar 2014 
i Skagen Kultur- og Fritidscenter. 

 
Tidspunkt: Lørdag den 25.01. kl. 13.00. 

til søndag den 27.01. kl. ca. 18.00. 

Pris for bordtennisweekend:

2 x træningspas + double og bordtennisrace
2 x mellemmåltider, 1 x aftensmad, 1 x morgenmad, 1 x frokost, 
1 x overnatning 
2 x startgebyr til 2 rækker i Skaw Open

Pris pr. deltager for bordtennisweekend inkl. overnatning. Kr. 350,-
Pris pr. deltager for bordtennisweekend uden overnatning. Kr. 250,-

Det er muligt at ankomme fredag aften den 24.01:
1 x aftensmad, 1x overnatning og 1 x morgenmad

Tillægs pris pr. deltager for fredagspakke. Kr. 200,-

Instruktører:
Lederen af træningspas er Frederik Askelund, træner i Särö IK. Frederik har i mange år 
tilhørt eliten af trænere i Sverige, og har mange års erfaring i at træne spillere på alle 
niveauer. Til at hjælpe Frederik deltager Christian Hansen og Henrik Morratz samt 
trænerne fra Skagen Bordtennis Klub.

Tema: 
Fra pusling til veteran – det er sjovt at spille bordtennis. Der vil være træningspas på flere 
niveauer fra begynder til elite. Vi planlægger en spændende og hyggelig bordtennisdag, 
hvor der både er hårde træningspas og fælles aktiviteter samt aftenhygge. Søndag deltager 
alle i Skaw Open, i 2 rækker. Det er muligt for forældre/ledere at deltage i 
bordtennistræning, aktiviteter og Skaw Open, angiv venligst ved tilmeldingen om 
forældre/ledere ønsker at deltage.

Tilmelding:
Tilmelding senest den 16. januar 2014 på bordtennis@bodilleskro.dk med angivelse af 
spillerenes navn og rating samt tilmelding af forældre/ledere. Faktura fremsendes til 
klubben. Yderligere information kontakt Dorte Jensen mobil 20114049.

mailto:bordtennis@bodilleskro.dk


Program Bordtennisweekend 
Fredag den 24. januar
Fra kl. 18 indkvartering
Tidspunkt for aftensmad og aftenhygge fastlægges efter tilmelding.

Lørdag den 25. januar (kun for spillere der ankommer fredag) 
09.00 morgenmad
10.00 aktiviteter for spillere ankommet fredag
12.30 frokost for spillere ankommet fredag

Lørdag den 25. januar 
13.00 ankomst, check ind og indkvartering
13.30 bordtennis pas 1
15.00 pause med snack og saft
15.30bordtennis doubleturnering med alternative bat
16.30 bordtennis pas 2 
18.00 Kamptaktik og ”servefif”
18.30 Aftensmad 
19.30 bordtennisrace 
21.00 aftenhygge
23.00 godnat

Søndag den 26. januar 
07.30 godmorgen
08.00 morgenmad
08.30 oprydning
09.30 deltagelse i Skaw Open
11.30 – 13.30 frokost
Ca. 17 farvel – vi ses i 2016

Alle deltagere fra bordtennisweekenden skal checke ud ved 
dommerbordet inden de tager hjem.
NB. Der kan forekomme ændringer i programmet.

Medbring venligst følgende:
Lagen + sengetøj eller sovepose
Håndklæder
Toiletgrej og badetøfler
Bordtennistøj
Bordtennissko/indendørs sko
Bordtennis bat, bat kan lånes
Lidt lommepenge til guf
Det gule sygesikringsbevis
Overtøj, hue, vanter og varme sko
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