
 

 

 

 

Damejunior og pigelejr 17.-19. september i Allerød 

Mellem d. 17. og 19. september afholder Bordtennis Danmark i samarbejde med Allerød 

Bordtennisklub en pigelejr i Allerøds lokaler.  

 

Udtagne spillere:  Sally Maribo 

  Jocefina Haagensen 

  Ida Bønding Schøsler 

  Ann-Christine Rosager Christensen 

  Mille Lyngsø Stoffregen 

  Anna V. Ansø 

  Malene Dyrby Hansen 

Emma Eckeroth 

Sofie Eckeroth 

Emma Vendelbo Clement 

Nikoline Kure 

Maja Helene Hansen 

Amalia Sophie Skulska 

Fiona Overgaard 

Sørine Diness 

Sally Luo 

 

Reserver: Sia Mann Sinding 

Mille Helene Hansen 

Laura Bruun Harder 

   

Trænere:  Thomas Sørensen, Simon Fisher 

Sted: Lillerødhallerne, Banevang 7, 3450 Allerød  

Mødetider: Træningen starter fredag aften kl. 19. Der er mulighed for at spise 

aftensmad i hallen fredag kl. 18. inden træning – alle der vil benytte sig 

af den her mulighed skal skrive det til larseckeroth@gmail.com 

senest d. 8. september. 

  

Medbring: Sædvanligt bordtennisudstyr, sjippetov, træningselastik, skor for 

udendørstræning, notesbog og skriveredskaber 

Overnatning: Spillerne aftaler indbyrdes om overnatning, alternativt overnatter i hallen 

hvis behov er – kontakt Thomas eller Lars Eckeroth 

(larseckeroth@gmail.com) hvis I behøver overnatte i hallen.  

Måltider: Frokost lørdag-søndag og aftensmad fredag-lørdag er inkluderet i prisen. 

Morgenmad er inkluderet hvis man overnatter i hallen. 
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Tilmelding og pris: Tilmelding og betaling sker via bordtennisportalen, også for reserver. 

Prisen for lejren er 700 kr pr spiller. Hvis man af nogen grund er 

forhindret i at deltage skriver man til soerensenthomas@hotmail.com.  

Forholdsregler: Trænerne på lejren er ansvarlige for at vedligeholde forholdsregler om 

hygiejne, sørge for at der er håndsprit tilgængeligt, og at der holdes 

afstand mellem spillerne i træningslokalet. I øvrigt følger vi  

BTDKs og DIF:s retningslinjer for indendørsidræt. 

Testning: Alle deltagere skal testes (PCR-test eller lyntest) min  

72 h før lejren starter. Undtagelse gælder dog for dem der er 

færdigvaccinerede. Resultat sendes til soerensenthomas@hotmail.com.  

Reserver: Reserver vil blive tilkaldt hvis det kommer afbud, og bliver tilkaldt i den 

oven listede ordning.   

Trænerbesøg: Interesserede trænere må gerne besøge lejren mod fremvisning af 

coronapas. Skriv til Thomas eller Lars for mere information. 

 

Med venlig hilsen, 

Magnus Mallander, 

Landsholdsansvarlig dame senior og ungdom 

magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk 
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