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B75’s Internationale Bordtennis lejr afholdes i Sindal, 
Danmark mellem den 15. juli og 31 juli 2016. 
lejren er den største og hurtigst voksende i europa. 
lejren involverer mere end 200 spillere og 40 trænere 
fra forskellige dele af verden. 

lejren er et multikulturelt mødested for bordtennis-
entusiaster, herunder neurologiske videnskabsmænd, 
psykologer, fysioterapeuter, coaching fagfolk, 
pædagoger, bordtennis trænere, bordtennisledere og 
sparringspartnere. 
Sidste sommer var der deltagere fra Sverige, Danmark, 
Finland, Island, Frankrig, Kina, norge, Polen, england, 
Holland, Belgien, argentina, tyskland, USa, Canada og 
rusland.

Missionen er at skabe et træningsmiljø der maksimerer 
bordtennis oplevelsen for hver eneste deltager, uanset 
køn, alder, niveau eller kulturel baggrund. 
lejrene er baseret på moderne pædagogiske 
principper og lars rokkjær’s teorier og erfaringer i at 
skabe optimale højtpræsterende træningsmiljøer der 
stimulerer menneskelig læring, motivation og personlig 
udvikling: Skabt ved at ansætte top professionelle 
trænere der coacher gennem et meningsfuldt samspil 
med spillerne. et samspil der er baseret på nærvær, 
gensidig tillid, ægte omsorg og aktiv lytning. 
Målet for lejren er at øge spillernes niveau af 
selverkendelse gennem at invitere dem til at tage 
ejerskab og ansvar for egen læring og udvikling. 
et andet mål er at skabe en ramme for refleksion for 
trænerne, så de også oplever lejren som en kilde til 
inspiration og kompetence udvikling.

et aspekt, der gør lejren unik er relateret til strukturen 
for feedback mellem trænerne og spillerne og mellem 

spillerne. trænerne og spillerne mødes i reflekterende 
dialoger før og efter hver træning, baseret på spillernes 
oplevelse af praksis i relation til deres personlige mål. 
to gange hver uge er der i pauserne mellem 
træningen en længere feedback. alle spillere indgår, 
den bedste feedback kommer fra de andre spillere, 
da de har konkret oplevelse af hinanden knyttet til 
kampsituationer og træning. 
Det officielle sprog på lejren er engelsk, men spillere 
og trænere er altid villige til at hjælpe med at tolke og 
oversætte. 

nyhed:
I november godkendte IttF B75 
som Hot Spot.
B75 High Performance Center, Hirtshals/Denmark.
Vores IttF Hot Spots primære målgruppe er 
trænere. Derfor vi vil  sideløbende med lejren tilbyde 
træneruddannelse:

er du en træner der ønsker at følge med dine spillere for at 
kigge på, betaler du kun for mad og overnatning 1450 kr. 
pr. uge. 

Ønsker du at indgå som en af fem aktive trainees 
sammen med tre trænere, hvor du følger dem hele 
dagen under deres planlægning, refleksion og træning, 
så betaler du det samme som spillerne. 

Vi er dybt taknemmelige for alle frivillige hjælpere der 
med Jeres værdifulde bidrag og støtte er med til at gøre 
vores drøm mulig. 

På vegne af klubben B75 ønsker vi dig en varm 
velkomst til vores lejr!
Lars Rokkjær Lejrchef. 

velkommen til b75’s internationale bordtennis sommerlejr 2016

Yuri Beschastniy, russisk drengelandsholdspiller
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priser
Du kan ansøge om en, to eller tre “træningsuger” a 5 
dage:

• 1 “træningsuge” koster 3.500 kr. (460 Euro)
 Uden overnatning og forplejning 2.500 kr. 

•  2 “træningsuger” koster 6.500 kr. (855 Euro) 
 (inkl. en hviledag med kost og logi mellem 
 de to “træningsuger”).  
 4.500 kr. uden overnatning og forplejning.

• 3 “træningsuger” koster 9.500 kr. (1250 Euro) 
 (inkl. to hviledage med kost og logi mellem 
 de tre “træningsuger”).  
 6.300 uden overnatning og forplejning. 

taxa:
Hvis du kommer med fly, tog eller færge kan du bede om 
vores taxi-service, der bringer dig til lejren fra aalborg 
lufthavn 120 kr. for enkelt rejse og 240 kr. for retur. 
Hjøring banegård eller Frederikshavn færgeterminal 60 
kr. enkelt rejse og 120 kr. for retur. 
Hirthals færgeterminaler 80 kr. enkelt rejse og 160 kr. 
retur. 

direktør
lars rokkjaer – idé, lejrchef, sportschef

administrations chef:
thomas Krejdal:

produktion 
Istvan Moldovan - Sportspsykolog
Christine Christiansen – Køkkenchef
lars Stobberup – DtP
Per Christensen – Foto og video

formand b 75
Simon rokkjær - It ansvarlig 

organisation
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trænernes roller:
trænernes opgave er at skabe en atmosfære, hvor
spillerne kan tage ejerskab over deres egen læring og
udvikling. træneren hjælper spilleren til at definere mål
og design af træningssessioner baseret på spillernes
individuelle behov. trænernes rolle er at fremme
spillernes egen læring gennem ‘refleksion’ ved aktiv
lytning og meningsfuld feedback.

ugens organisering: 
• En “trænings-uge” består af 
 5 sammenhængende dage.
• Spillerne er inddelt i grupper på 16 spillere under 

ledelse af 3 top-trænere.
• En kinesisk træner i hver gruppe. 
• 2 træningspas på 2½ time hver dag. 1. dags aften 

spilles kampe for at give trænerne et overblik  over 
alles styrke. Der kan efter disse kampe ske en rokering 
af spillere.  

• Check in og check out før og efter hver træning. 
• Feedbackmøder 3. dags aften og som afslutning på 

femte dag. alle spillere deltager i feedback.  
• De andre to aftener er der frivillige aktivitetstilbud. 

feedback:
alle spillere får feedback fra deres personlige træner. 
Spillerne udfylder en træningsdagbog hver dag under 
lejren. Denne træningsdagbog er en vigtig del af den 
kommunikation du har med din træner.

bolde:
Plastikbolde.
Vi vil i år spille med plastikbolde under øvelser og under 
kinatræning.
tre stjernede bolde under øvelserne  og plastik 
træningsbolde i kinatræningen. 

Lejrens officielle stiga t-shirt :
Vi har besluttet at lade lejrens officielle t-shirt indgå i 
prisen i år. 
Du skal derfor ved tilmelding gøre opmærksom på 
hvilke størrelse t-shirt du ønsker.

forberedelse:
Det er vigtigt for os, at træningslejren er koblet til de 
ting, du og din træner arbejder med i hjemmeklubben. 
alle spillere anmodes i tilmeldingsblanketten om at 
levere følgende oplysninger enten med eller uden 
deres klubtræner:

spørgsmålene er:
•  Hvor meget træner du om ugen?
•  Hvad arbejder du med hjemme i klubben?
•  Hvad er din “game-plan”?
•  Hvad er dine styrker i forhold til din “game-plan”?
•  Hvad er dine svagheder i forhold til din “game-plan”?
•  Hvilke mål har du for din egen udvikling?
•  Hvad ønsker du,  dine trænere og du arbejder med 
 på lejren?

være fysisk forberedt:
Vær forberedt på hårdt arbejde under lejren – vi 
arbejder ikke kun med bordtennis teknik men har også 
fokus på fysisk træning. Vi forventer, at du har rimelig 
gode tider i løb, og at du generelt er i god fysisk form. 
Du kan med fordel løbe en tur jævnligt inden lejren.

trænernes roller:
trænernes opgave er at skabe en atmosfære, hvor 
spillerne bliver en positiv ressource for hinanden.
trænerne er lyttende og hjælper spilleren til at 
definere mål og design af træningssessioner baseret på 
spillernes individuelle behov. 
På denne måde lærer træneren spillerne at  tage 
ejerskab for deres egen læring og udvikling.
trænerne kommer ikke med færdige løsninger, men 
finder i samarbejde med spillere frem til individuelle 
løsninger. 
træneren stimulerer spillerens selvforståelse ved at 
optage spilleren på video således, at spilleren kan se sig 
selv med trænerens øjne. 

struktur, organisering og inforMation

Det der gør denne lejr unik, er at Lars har denne 
fantastiske evne til at involvere alle for at skabe 
et miljø, hvor vi hjælper hinanden og lærer fra 
hinanden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYkBZvBIX4

Istvan Moldovan:

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
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spillernes roller
Spilleren samarbejder med sin personlige træner for at 
sætte egne mål og skabe viden om hvordan jeg som 
spiller kan blive min egen træner. 
Spilleren er åben og deler sine erfaringer, observationer 
og tanker med de andre spillere. 
Spilleren tager ansvar for sin egen læring.
Spilleren tager hensyn til lejrens regler og  de andre 
deltageres behov. 

pædagogernes roller:
lejren har ansat professionelle pædagoger til at tage 
ansvar for spillerne når de ikke træner.
På bordtennis fri aftener arrangerer og leder 
pædagogerne aktiviteter.
Pædagogerne tager ledelse for, at alle får den hvile de 
behøver. dette indebærer at sovetiderne overholdes.
Pædagogerne lytter til alles individuelle behov og 
hjælper med at forebygge konflikter.

andre specialister:
lejren har ansat sin egen fysioterapeut.
På en højt præsterende lejr som vores er der et stort 
behov for fysioterapi derfor har vi ansat vores egen der er 
specialiseret i bordtennis.
en konsultation koster 100 kr + faktiske udgifter til f.eks. 
sportstape. 

vi har også ansat en sportspsykolog:
Psykologen tilbyder gratis kortere samtaler. Ved 
egentlige forløb aftales betaling direkte med psykologen. 

kost:
Mad og logi er inkluderet i prisen. Kokken og 
dennes personale serverer fem måltider om dagen i 
restauranten placeret ved træningshallen. 
Maden kl. 12.00 indeholder mange kulhydrater der er 
let omsættelige, det egentlig tunge måltid serveres 
til aften. Dette måltid er altid to retter. Først suppe og 
derefter varm mad med fisk eller kød. 
På mellem dagene er der ændrede tider, se kalenderen. 
Du kan købe ekstra måltider:
Kommer du inden lejren starter eller rejser du efter 
lejren er slut. Du kan også være forældre på besøg:
Morgenmad 40 kr.
Middagsmad 50 kr.
aftensmad    75 kr.
aftens snack 45 kr.

Logi:
Indlogering sker på Sindal skole der ligger på en blind 
vej lige over for træningshallerne. 
Du skal selv medbringe dit eget linned og madras.  

Hvis du ikke ønsker at medbringe, 
kan du leje af lejren:
Du kan leje en madras for 
60 kr.  for en uge, 100 kr. for 2 uger, 120 kr. for 3 uger
Du kan leje en pude for 
30 kr. for en uge, 50 kr. for 2 uger, 60 kr. for 3 uger 
Du kan leje en sovepose for 
50 kr. for en uge, 70 kr. for 2 uger, 80 kr. for 3 uger
Du kan leje en seng for 
335 kr. for en uge. 450 kr. for 2 uger, 500 kr. for 3 uger.

Kommer du inden lejren starter eller rejser du efter 
lejren er slut. Du kan også være en forældre på besøg:
en ekstra overnatning 30 kr. 

alternativ overnatning:
Sindal kro.  www.sindal-kro.dk/8.htm  
Hotel tannishus  www.tannishus.dk
Sindal camping www.sindal-camping.dk/

Jeg synes om attituden hos de spillere der kommer på 
lejren, de fighter hårdt under træningen og alle støtter 
hinanden også selvom de er trætte. 
https://www.youtube.com/watch?v=yfp5FK-094Y

Tanja Helle:
Hollandsk ungdomslandsholdspiller.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
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præsentation af trænerne
Dette er nogle af trænerne fra sidste år, der vil komme ændringer, de vil kunne ses på B 75 hjemmeside. www.b75.dk

Craig bryant
Former Junior number 1 in england. Played 
national team. He has been coaching for 
around 10 years professionally. He coached 
various national teams over a 3 year period, 
BnD in Sport & exercise Science. HnD in 
Sport Science. PG Diploma in elite Coaching 
Practice & talent Development. UKCC level 4 
Coach. level 3 tutor & assessor in Sport.

Zhang yan
Date of Birt: February 2, 1985, Shanxi team 
members. in the year of 2000:trainning 
parterner in  life Club, Japan from 2002 to 
2004 :in the Swedish club participate in the 
competition in 2005: coach in taiwan

pegn gao
a-licens-trainer in China.
Many years trainer in ttVWH and ttC 
Gnadental. Plays in 1. division in China.

song nan 
Xiamen tiGong brigade, first level of athletes.

Lin qian huang( aileen) 
2007-2009 
part of Chinese national team training camp group.
2009-2010 
played two years Chinese woman first league.
2010-2012 
part of a super league team (Tactic analysis and 
sparring).

ralf hamrik
head coach from 1997 to 2013. Now works 
as a consultant in the association of German 
table tennis Coaches

Christian björklund
Svensk professionel træner. 
Christian er dygtig til alle niveauer fra 
begyndere til elitespillere.
I mange år rejste anders lind til sverige for at 
blive trænet af Christian.

alexandre doleux
Started to work as a coach since 2006 in clubs. 
Following part in Development & Performance 
in a District (7000 players). Experience in 
newZeland as an development officer and 
PrivateCoach. and now I’m working in “Saint 
Médard de Doulon”. (210 players - 4 nationals 
teams)

victor Lynge
Dygtig dansk træner.
træner for den Sjællandske region.
Stor drivkraft i dansk bordtennis. 

alex borovik
alexander Borovik is a former national youth 
player from russia.
alxander is part of the coach team around the 
youth national team  in russia and has been 
part of the preparation for this years european 
Championship.

tarek hassan shahin
the national coach of egypt.

the coach of omar assar and his brother 
Khaled assar.
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yu han Chen
Headcoach at the B75 table tennis Club in 
Hirtshals Denmark.
Former Chinese national Junior Player.
one of the architects of the B75 camps

robert svanberg  Coach for 15 years, trained 
many Swedish elite players. Headcoach of 
Spårvägen table tennis Club at Stockholm. 
assistant Paralympic Coach for Sweden. 
Responsible for Swedish Kids 99-01. Also 
professional pedagogue, maths and physics 
teacher.

istvan Moldovan
Sportpsychologist and former world top 
100 player. Independant topsportscoach in 
Halmstadt Sweden.
Designer of the Feedback Structures.

yana timina
russian born Yana timina,  Headcoach for 
amsterdam tt. responsible for the Dutch girls 
talents.
Former Worldrank 102, played pro a in France, 
now second Bundesliga in Germany. 

Zhao weiguo 
Former Chinese national Player, Chinese 
mixed double champion,
pro a player and coach of argentan Bayard, 
France. 

thomas johansson Coach at  Spårvägen 
table tennis Club, Stockholm Sweden. Coach 
of appelgren and Waldner at Ängby. Very 
experienced, two sided multiball trainer who 
led many of the Swedish international youth 
training camps.

Claus arnsbaek
Headcoach at odense Denmark. Personal 
coach of Danish and Cuban internationals. 
responsible coach for some of the best young 
players in Denmark (2 times silver and bronze 
in 2013). Coach for the Danish Deaf National 
team.

gilles forzy
Headcoach at Mulhouse tt. Formed many 
french topplayers. expert in youth formation.

fredrik asklund
Fredrik asklund, one of the co-founders of the 
Camps. responsible coach for Swedish kids 
99-01 at National Level. Expert pedagogue.

Morten hyrup rasmussen
Danish International and ambitious young 
coach. Participated in many high-end Camps.

Christine Loyrion
experienced head coach at romans sur Isère, 
France formed many of the actual young 
french internationals. 

jakub dorocinski 
Price winning player with gold medals 
In the Polish Championship and at the 
Worldchampionships in Shanghai 2006, 
succesfull in many european Pro tours became 
a League player in Poland (80% wins) and 
decided recently to become a professional 
coach.
Clubcoach in B75.

an shu
Has played 15 years in the Swedish elite 
Division. experienced Chinese coach who has 
beaten the biggest names in the world during 
his career!

Michael jørgensen
Michael er et af danmarks store træner 
talenter.
Står bl.a. bag det store danske talent Christian 
David Hold, der vandt top 12 for yngre drenge 
spril 2016. 



8 sommerlejr 15. - 31. juli 2016

Kvaliteten på lejren er vældig høj. 
Jeg er i en gruppe med spillere på mit eget niveau.
Når jeg kigger til venstre er der landsholdspillere 
kun nogle meter væk, fantastisk.
https://www.youtube.com/watch?v=C22i_mX2WL4

Den længere feedback midt i ugen og som 
afslutning på ugen er god, fordi den hjælper os 
spillere til at få bedre kontakt med hinanden, det 
er ikke kun trænerne der taler, spillerne taler også 
med hinanden. Det udvikler vores sociale evner og 
lærer os mere om spillet. 
https://www.youtube.com/watch?v=F1l1sE0_Mpg

Gerd Meiners:
Tysk seniorspiller, 
spiller i den næst laveste række i Tyskland.

Isabelle Joubeily:
Engelsk ungdomslandsholdspiller:

First Day 
(15 July, 21 July, 27 July)

Second Day 
(16, 22 and 28 July)

Third Day 
(17,23 and 29 July)

Fourth Day 
(18, 24 and 30 July)

Fifth Day 
(19, 25 and 31 July)

Sixth Day (day off)
(20 and 26 July)

0730 - 0830 
breakfast

0730 - 0830 
breakfast

0730 - 0830
breakfast

0730 - 0830 
breakfast

0730 - 0830 
breakfast

0900 - 1000 
breakfast

0845 - 0930 
opening ceremony

0930 - 1200 
training session 1

0930 - 1200 
training session 1=compe-
tition part 1

0930 - 1200 
training session 1

0930 - 1200 
training session 1

1100-?
Depending on the 
wether, Trip to the 
beach or ...
Info on the noticeboard

0930 - 1200 
matches in the groups

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1300 - 1345 
lunch 

1200 - 1245 
lunch 1500 - 1730 

training session 2
1500 - 1730 
training session 2

1500 - 1730 
training session 2

1430 - 1700 
training session 2, final 
report for who leaves1500 - 1730 

training session 2

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

2000 - 2100 
dinner

1930 - 2100 
match play

1900 - 2100 
evening activity

1900 - 2100 
midweek feedback

1900 - 2100 
evening activity

1900 - 2000 
groups session feedback 
and service for those 
who stay

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2200 - 
bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2130 - 
social gathering for the 
kids and informal meet-
ing trainers

2200 - 
bedtime youngsters

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
informal trainers meeting

2230 - 
informal trainers meeting

 2230 - 
informal trainers meeting

2230 - 
informal trainers meeting

2400 - 
bedtime all players

2230 - 
informal trainers 
meeting

prograM for b75 soMMerLejr 2016

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
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tiLMeLding:
Der ansøges om en plads på lejren ved at sende en 

e-mail til lars@rokkjaer.com
telefon 40277087

Så sender vi en tilmeldingsblanket som skal udfyldes for at du kan 
få plads på lejren. Din tilmelding er gyldig efter du har betalt det 
samlede beløb til:

klubbens bankkonto i spar nord hirtshals:
B75 Bordtennisklubben Hirtshals, Sommerlejr 2015
v/ Lars Rokkjær, Stendyssevej 71, DK-9850 Hirtshals.
Kontonummer: 9067 - 4582019857

yderLigere 
inforMation 
og spørgsMåL:

thomas krejdal
thomaskr@nfbtk.dk

WWW.B75.dk

B75 International Summer Camps 
www.facebook.com/Internationaltrainingcamp Denmark

Det er en meget professionel lejr, trænerne har 
meget høj standard, de er seriøse og får spillerne til 
at føle sig velkomne.
https://www.youtube.com/watch?v=yaoK934RH8I

Følelsen, at alle er her for at vi skal udvikle os og 
samtidigt finde glæden i spillet.

Trænerne giver aldrig en færdig løsning for os 
spillere, men tilpasser løsninger til den enkelte.  
https://www.youtube.com/watch?v=xAVy6xqaNgI

Sveinung Hartveit:
Norsk bordtennisspiller der er nr. 30 under 21 år.

Liam Grand:
Engelsk juniorspiller, der har spillet i 7 år.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4
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lejren sigter mod topsport. Spillerne forventes at 
træne hårdt og intensivt hvilket kræver en god og 
tilstrækkelig søvn. Sovetids reglerne er strenge og skal 
overholdes, så der er energi til næste dags intensive 
aktiviteter. Sovesalene kategoriseres efter alder, så unge 
spillere kan gå tidligt i seng. For de yngste spillere vil 
der blive arrangeret en nattevagts ordning.

Ingen alkohol er tilladt for spillere og trænere under 20 
år. Undervisere og trænere kan dele en øl eller et glas 
vin på deres uformelle møder mellem 2230 og 2400. 

alkoholmisbrug vil under ingen omstændigheder blive 
tolereret. Spil om penge eller lignende er ikke tilladt 
på lejren. alle spilleres telefoner, tablet-computere 
mv. skal slukkes efter spillernes sovetid; lederne kan 
inddrage telefoner og computere i tilfælde af misbrug 
– udleveres så når spilleren afslutter lejren. Men 
naturligvis vil forældre kunne kontaktes hvis spilleren 
ønsker det.

lejrens arbejdssprog er engelsk – men hjælp kan 
arrangeres om nødvendigt. Giv besked i så fald.

Forplejning al maden er hjemmelavet i samarbejde med en diætist. Hvis du har en særlig diæt 
(allergi eller andet), meddeles dette ved tilmeldingen.

Når vi har kinatræning hjælper vi spillere med at 
filme hinanden, bagefter kigger vi på det sammen og 
hjælper hinanden. Det er dejligt at mit spil blive italesat 
af en anden spiller. 

https://www.youtube.com/watch?v=sxXiIUul_wc

Richard Pelc:
Engelsk ungdomspiller.

regler

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZzYkBZvBIX4

