
  

 

 

Herrejunior og drengelejr 17.-19. december i Amager 

Mellem d. 17. og 19. december arrangerer BTDK i samarbejde med Amager BTK en lejr for 

herrejuniorer og drenge. 

Udtagne spillere:  

Herrejunior:  Patrick Skarsholm 

Theo Dyekjær 

Matias Larsen 

Magnus Hartvigsen 

Noah Hvid 

Cristian Hold 

Sofus K. Andreasen 

Oliver Skouboe Berntsen 

Drenge: Dominykas Samoulis 

Lasse Fly Kristensen 

Janus Høghøj Bedsted 

Theodor Rode von Essen 

Johan Engberg Havsteen 

Erik Høier 

Jeppe Grønborg 

Jonathan Blom 

Villads Rosenberg Bergholt 

Marcus Ahrenholt Jensen 

 Reserver: Simon Vonebjerg (junior) 

David Lund Heinig (junior) 

Adam Leth Nottelman (drenge) 

Oscar Devantier Kallestrup (drenge) 

Emil Hasselbach (drenge) 

Malik Hartvig Bruun Severinsen (drenge) 

Trænere:  Mads Jørgensen (drenge), Magnus Mallander (junior)  

Sted: Amagerhallen, Løjtegårdsvej 64, 2770 Kastrup 

Mødetid: Lejren starter med træning fredag aften kl. 19, og afsluttes søndag ca. kl. 

16.30. 

Træningen: En del af træningen sker fælles for juniorer og drenge, og en del hver for 

sig.  

Medbring: Sædvanligt bordtennisudstyr, sjippetov, træningselastik, notesbog og 

skriveredskaber. Skor og tøj til idræt udendørs.  

 

 



  

 

 

Overnatning: Spillerne aftaler indbyrdes omkring overnatning. Hvis man mangler 

kontaktoplysninger til nogen spillere så kontakter man Magnus eller 

Mads. 

Måltider: Det arbejdes på at få lavet en aftale om aflevering af frokost til lejren. 

Yderligere oplysninger kommer på et senere tidspunkt.  

Coronapas: For god sikkerheds skyld skal alle deltagere fremvise coronapas ved 

starten af lejren. Hvis man ikke er faerdigvaccineret skal testresultat som 

er maksimalt 72h gammelt fremvises.  

Pris: 600 kr. Betaling foregår via Bordtennisportalen.  

Tilmelding Tilmelding og betaling foregår via bordtennisportalen, og skal  

og afbud:  laves af både reserver og ordinære udtagene. Hvis man   

 af nogen grund er forhindret i at deltage sender man afbud og 

begrundelse snarest til magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk.  

 

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

oven listede ordning for hver kategori. 

Trænerbesøg: Interesserede trænere må gerne besøge lejren mod fremvisning af 

coronapas. Skriv til Magnus for mere information. 

 

Med venlig hilsen, 

Magnus Mallander, 

Landsholdsansvarlig dame senior og ungdom 

magnus.mallander@bordtennisdanmark.dk 
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