
 

 

 

 

Pigelejr 29. juni – 4. juli sammen med det 

svenske pigelandshold 

BTDK og Svenska Bordtennisförbundet byder ind til en faelles pigelejr i Eslöv, Sverige. 

Lejren afholdes fra 29. juni til 4. juli. BTDK har fået lov at tage 8 spillere med på lejren. 

 

Udtagne spillere:  Emma Eckeroth, Allerød 

Sofie Eckeroth, Allerød 

Emma Vendelbo Clement, Virum 

Nikoline Kure, Amager 

Maja Helene Hansen, OB 

Amalia Sophie Skulska, Viborg 

Fiona Overgaard, Amager 

Sørine Diness, Sisu/MBK 

 

Reserver: Malene Dyrby Hansen, Viby 

Sia Mann Sinding, Viby 

 

Trænere:  Magnus Mallander, Mattias Ekdahl (SBTF)  

Sted: Blomsterbergshallen, Bruksgatan 32, Eslöv 

Møde- og Meldes ud på et senere tidspunkt efter koordinering med det svenske 

træningstid: forbund. 

  

Medbring: Sædvanligt bordtennisudstyr, sjippetov, træningselastik, skor for 

udendørstræning, notesbog og skriveredskaber. 

Pas for evt. identifikation ved indrejse til Sverige.   

Træning:  Lejren er delt op i to ”etaper”, hvor de første tre dage fokuserer mere på 

traditionel bordtennistræning og de tre sidste fokuserer på forskellige 

type af kampspil, både hold og single.   

Overnatning: Spillerne sover i Blomsterbergshallen, hvor der står senge med 

madrasser. Medbring sengetøj og dyne.   

Rejser: Spillerne kan med fordel rejse med tog fra Danmark direkte til Eslöv, 

hvor man bliver mødt op på stationen af Magnus. Send ankomsttid til 

Magnus. På nuvaerende tidspunkt (31. maj 2021) behöver rejsende fra 

Danmark ikke fremvise en negativ coronatest for at komme ind i landet. 

(https://www.regeringen.se/artiklar/2020/04/fragor-och-svar-om-

inreseforbud-till-sverige/)  
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Måltider: Alle måltider fra ankomst d. 29. juni til afrejse d. 4. juli bliver serveret i 

hallen, og er en del af pakken.  

Tilmelding og pris: Tilmelding og betaling sker via bordtennisportalen, også for reserver. 

Prisen for lejren er 2000 kr pr spiller. Hvis man af nogen grund er 

forhindret i at deltage skriver man til 

magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk. 

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  

SBTFs og det svenske Riksidrottsförbundets (tilsvarende DIF) 

forholdsregler. 

Testning: Alle deltagere skal for sikkerheds skyld testes (PCR-test eller lyntest) 

min 72 h før lejren starter. Resultat sendes til 

magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk.  

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

oven listede ordning.   

 

Med venlig hilsen, 

Magnus Mallander, 

Landsholdsansvarlig dame senior og ungdom 

magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk 
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