
KLUBFESTIVAL
Kære klubber

Bordtennis Danmark har udviklet en festival med fokus på fællesskab, sjov og leg med bordtennis og relationer på
tværs af klubber, hvor spillere, trænere og ledere finder inspiration sammen til, hvad bordtennis også er, ud over
traditionel kamp og stævnekultur, såsom VR, bordtennis på alternative borde samt alternative bats OG MEGET ANDET
SJOV OG BALLADE.

Klubfestivalen skal have så mange klubber repræsenteret som muligt. Til den første klubfestival er der plads til 250
deltagere, så hver klub i første omgang har pladser til 8 piger, 8 drenge og minimum 1 voksen pr. 8. barn. Har
klubben flere, som ønsker at deltage, anbefaler vi at skrive dem på venteliste, da der åbnes for yderligere tilmelding,
hvis de 250 pladser ikke er besat i første omgang. 

Festivalen henvender sig til spillere i alderen 8-14 år. Spillere over denne alder kan der dispenseres for, hvis
træneren vurderer dem aktuelle for festivalen.

Festivalen er et nonprofit arrangement, som forbundet investerer i med klubudvikling for øje.
 
 

 
Klubfestivalen løber af stablen d. 25. og 26. september 2021 i

Hørning Idrætcenter

 
Prisen for voksne er 200,- pr. deltager

(prisen er inkl. overnatning, forplejning og deltagelse)

 
Prisen for børn og unge er 495,- pr. deltager

(prisen er inkl. trøje, drikkedunk, overnatning, forplejning og deltagelse)

 
KLUBBEN TIILMELDER festivaldeltagerne senest onsdag d. 16. juni 2021

ved at sende tilmeldingsblanketten til moni@bordtennisdanmark.dk.

Betaling vil ske efter tilmeldingsfristen, hvor klubben vil modtage en faktura

 
 
 

For yderligere information omkring festivalen følg ´Bordtennis Danmark´ på Facebook, Instagram og Snapchat
samt bordtennisdanmark.dk/klubfestival for at blive automatisk opdateret.

 

Har du spørgsmål kontakt Morten Nissen på moni@bordtennisdanmark.dk eller 50 88 00 88
 

 
Vi håber, at I har lyst til at deltage!

 

De bedste bordtennishilsner
Bordtennis Danmark

 
Ved tilmelding accepteres det, at Bordtenis Danmark må tage samt anvende billeder og videoer fra festivalen.

I N V I T A T I O N

 

 


