BTDK CAMP 2021
- En del af et sundt fællesskab

Bordtennis Danmark inviterer i samarbejdet med Team Nørreå til BTDK bordtenniscamp i
efterårsferien, hvor du kan deltage enten 2 dage eller alle 4 dage (se nedenstående).

Camp A (4 dage: Mandag d. 18. – torsdag d. 21. oktober)
Camp B (2 dage: Mandag d. 18. til tirsdag d. 19. oktober)
Camp C (2 dage: Onsdag d. 20. til torsdag 21. oktober)

Campen er en af de første officielle BTDK camps med fokus på læring og udvikling samt tekniske-,
motoriske-, og fysiske elementer, som er tilpasset spillernes alder og niveau. Spillerne vil lære
grundelementerne og få individuelle fokuspunkter, som spilleren kan arbejde med i den daglige
klubtræning.
BTDK lægger vægt på et tæt samarbejde med klubberne og klubtrænerne, derfor kontaktes alle
klubber, der har haft en træner med på campen, om campens fokuspunkter og tilbagemelding fra
klubbens spillere. I den forbindelse lægger campen vægt på at skabe et godt træningsmiljø samt gode
relationer mellem spillere og trænere.
Træningen vil foregå i alders- og niveau- tilpassende grupper. Hver camp har plads til maximalt 40
spillere. Tilmeldinger tages løbende og lukkes, når der er fyldt.

Hvem kan deltage?
Alle ungdomsspillere fra puslinge til juniorer med stor lyst og motivation til at spille bordtennis.

Hvor afholdes det?
Alle bor og træner på Tjele Efterskole, Skolevej 2, 8830 Tjele.
Overnatning foregår i klasseværelser på efterskolen.

Pris og tilmelding:
2-dags camp koster 600,- kr. 4-dags camp koster 1100,- kr.
Prisen er inkl. træning, mad, drikke, frugt, overnatning og tilbagemelding til spiller og klub.
Tilmelding og betaling foregår via bordtennisportalen senest lørdag d. 9. oktober 2021.
Camp A: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/TilmeldTurnering/#88488
Camp B: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/TilmeldTurnering/#88489
Camp C: https://bordtennisportalen.dk/DBTU/Turnering/TilmeldTurnering/#88490

Medbring:
Alt dit almindelige bordtennisudstyr inkl. drikkedunk og håndklæde, notesblok, kuglepen/blyant og en
smartphone, som kan optage. Herudover madras, dyne, pude eller sovepose til overnatning.

Tidsplan:
Camp A starter mandag kl. 11.00 og slutter torsdag kl. 17.00.
Camp B starter mandag kl. 11.00 og slutter tirsdag kl. 17.00.
Camp C starter onsdag kl. 9.00 og slutter torsdag kl. 17.00.
Mere detaljeret tidsplan kommer op til campen.

Diverse:
Alle har mulighed for ankomst søndag aften eller evt. tirsdag aften. Campene afholdes sammen med
BTDK’ Ungdomslandshold, hvor ca. 30 spillere har landsholdssamling sammen med Magnus Mallander
og co.

Spørgsmål rettes til Bordtennis Danmark:
Lars-Henrik Sloth
Tlf. 60 66 77 00
E-mail: lhsloth@bortennisdanmark.dk

