
 
 
  
 

Bordtennis Danmark arrangerer i løbet af sæsonen ”BTDK Camps”. De første to camps vil være i 

uge 42 - skolernes efterårsferie. For at kunne afholde campen har BTDK brug for engagerede 

trænere til at varetage planlægning, gennemførelse og evaluering af træningen i samarbejde med 

en tilknyttet mentor. Mentoren vil være din sparringpartner og hjælpe dig med at definere 

fokuspunkter, som du kan tage med hjem og arbejde med i din egen træning. Hensigten med 

mentorordningen er, at du får sparring og vejledning i praksis, så du bliver mere bevidst om, 

hvordan du kan udvikle dig som træner. Du vil som træner også være ansvarlig leder i pauserne 

med spisning og ved overnatning mm. 

BTDK lægger vægt på din interesse for at give spillerne en god oplevelse af at være på camp i form 

af træning, inspiration, engagement, fællesskab og godt humør samt give spillerne mulighed for at 

lære hinanden at kende på tværs af alder, køn og klubber. 

I uge 42 afholdes der camps på Tjele Efterskole og i Idrættens Hus i Brøndby. Begge steder er der 

behov for 5-6 trænere pr. dag, som er klubtrænere for ungdomsspillere og har taget eller står 

overfor at gå i gang med BTDK’ træneruddannelse. Du vælger selv, om du vil være træner på 

campen alle fire dage eller kun to af dagene. Indbydelserne til alle camps findes på: 

bordtennisdanmark.dk 

Alle trænere på BTDK Camps får diæter efter BTDK’ dagstakst. Nærmere aftale laves med BTDK. 
 

Har du interesse i at være træner på BTDK Camp i Tjele eller Brøndby i uge 42 eller på de næste 

BTDK Camps, så kontakt nedenstående snareste, men seneste d. 28. september 2021: 

 

Udviklingskonsulent (Ansvarlig for campen på Tjele Efterskole)  

Rasmus Klein-Døssing, Tlf.: 40 78 18 33, Mail: rkd@bordtennisdanmark.dk 

Turneringskoordinator (Ansvarlig for campen i Idrættens Hus, Brøndby) 

Claus Arnsbæk, Tlf.: 42 80 98 44, Mail: clar@bordtennisdanmark.dk 

BTDK CAMPS 
- En del af et sundt fællesskab 

 


