
 

 

Bordtennis Danmark Klubfestival Hørning 
24.-25. september 
 
🏓Hørning Idrætscenter 
🏓Toftevej 53, 8362 Hørning 
 
Til voksne og børn 
 
Vi glæder os meget til en spændende, sjov og hyggelig weekend i Hørning. Her 
kommer lidt praktiske informationer. 
 
Ankomst, lørdag 
Ved ankomst sender hver klub en repræsentant til informationsbordet ved 
indgangen, senest kl. 9.30.  
Her udleveres: 

• Festivalarmbånd, som skal bæres under hele festivalen (og gerne efterfølgende også      ) 

• Snackposer til formiddagen (juicebrik, müslibar, frugt) 

• T-shirts fra Butterfly 

 
Husk selv at medbringe 
Bat 
Bordtennistøj (evt. flere sæt) 
Ude- og inde sko 
Tandbørste 
Håndklæde 
Lommepenge 
 
Overnatning 
Medbring selv grej til overnatning (sovepose, liggeunderlag, madras m.m.). 
Overnatning foregår i hallerne.  
Der vil være vågne nattevagter hele natten (ift. brandsikring). Dog skal hver klub 
have minimum en overnattende voksen.  
 
 
 
 



 

 

Måltider 
Lørdag:  
Frokost – Byg selv Pita 
Aftensmad – Lasagne 
 
Søndag:  
Morgenmad – Buffet 
Frokost – Burger 
 
Allergener 
Spørg i caféen omkring allergener. 
 
Caféen 
Caféen er åben det meste af tiden for salg af diverse snacks, mad og drikke. 
 
Mobilpolitik 
Vi henstiller til, at mobiltelefonen efterlades i taskerne under festivalen medmindre 
den skal bruges til festivalen (dele billeder el.lign.). 
Den må komme frem i spisepauser, i begrænset omfang, og ved aftenstid. 
 
Spørgsmål kan rettes til: 
Rune Risgaard – tlf.: 23 34 73 14 – ruri@bordtennisdanmark.dk  
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Festival zoner 
• ’MultiBall’ Zone  

• ’Robot’ Zone  

• ’Sandpapir’ Zone  

• ’MixedSize’ Zone  

• ’E-bordtennis’ Zone  

• ’SuperSize’ Zone  

• ’Bordtennis’ Zone  

• ’Sukiru’ Zone 

• Street fodbold (Søndag) 

• ’Coaches & Parents Lounge’  

• ’ChillOut’ Zone -  
 

Læs beskrivelsen af zonerne her: https://bordtennisdanmark.dk/kalender/klubfestival-i-hoerning/  

 
 

Udfordre dig selv og vis dine skills! 
I SUKIRU zonen får du mulighed for at teste dine 
færdigheder og udfordre dine kammerater. Er du den 
hurtigste til at flytte bordtennisbolde med en 
spisepind? Kan du lave et hårdere smash end din 
klubkammerat? Kan du lave det vildeste trick shot der 
får hele hallen til at tænke WOW?  
I SUKIRU zonen er det kun fantasien der sætter 
grænser for hvilke skøre ting du kan udfordre dig selv 
med, men vi garanterer for at der kommer smil og 
grin. 
 
 
 
 

Mød Ungdomslandsholdet 
I løbet af dagen lørdag, vil der blive besøg fra 
ungdomslandsholdet. Nogle af spillerne kommer forbi 
og spiller opvisning, deltager i zonerne og mon ikke de 
stiller op til nogle udfordringer fra deltagerne eller er 
klar på at give en autograf? Kan du tage en serv fra en 
ungdomslandsholdsspiller? Kan du slå dem, hvis de 
spiller med fx en banan? Kun fantasien sætter 
grænser. 

 

https://bordtennisdanmark.dk/kalender/klubfestival-i-hoerning/


 

 

 
Bliv en haj til PING Pong  
Lørdag får vi besøg af en af verdens bedste 
Ping Pong spillere når Benjamin Sørensen 
ligger vejen forbi Hørning. Benjamin har 
vundet DM i Ping Pong hele 6 gange og har 2 
gange været i 1/8-delsfinalen ved VM i Ping 
Pong. Benjamin er klar til at give tips og tricks 
til hvordan man bliver bedre til spillet med 
sandpapirs bat og han tager gerne mod en 
udfordring hvis I tør.  
 

 
 
Fodbold eller Bordtennis? 
I Teqball spilles der på et buet 
bordtennisbord, men der spilles ikke 
med bat og bordtennisbold. I Teqball 
spilles der med fødderne, hovedet og 
en fodbold. Street fodboldspilleren 
Nichlas ”Tunna” Knudsen kommer og 
viser hvordan spillet skal spilles.  
Nichlas tager også en Panna bane med 
hvor I kan udfordre ham i street 
fodbold og se om I kan lave tunnel på 
ham. 

 
 

Mød trænere og forældre fra andre klubber 
Coaches & Parents Lounge er trænernes og 
forældrenes frirum hvor spillerne ikke er tilladt. 
Formålet er at give trænere og forældre en 
mulighed for at snakke og sparer med hinanden 
på tværs af klubber eller blot at trække sig 
tilbage og slappe af. Her vil løbende blive stillet 
kaffe og frugt, som trænerne og forældrene frit 
kan benytte sig af. 

 
 
 

 



 

 

 
Programmet 
Lørdag d. 24. september 2022: 
09.00 - 10.00: Ankomst 

10.00 - 10.15: Velkommen og fælles opvarmning 

10.00 – 17.00: Juniortræneruddannelse 

10:15 - 12.30: Frit spil i de forskellige zoner samt valgfrie turneringer: 

          • 10.30 - 12.30: Stort bords turnering Indledende 

          • 11.00 - 12.30: Sandpapirs Workshop/Træning  

          • 10.30 - 12.30: Mød Ungdomslandsholdet 

12.30 – 13.30: Frokost  

13.30 - 15.00: SUKIRU 

15.30 – 17.30: Hold SUKIRU 

17.30 - 19.00: Aftensmad  

19.00 - 22.00: Frit spil i de forskellige zoner: 

          • 19.30 - 20.00: Opvisningskamp  

          • 19.30 - 21.30: Stort bords turnering fortsætter 

          • 20.00 - 22.00: UV Bordtennis (bordtennis i ultraviolet lys) 

22.00 - 22.30: Godnat og tak for i dag 

 
Søndag d. 25. september 2022: 
08.00 - 09.00: Morgenmad 

09.00 - 09:15: Fælles opvarmning 

09.15 - 11.15: Streetfodbold – mød Nichlas ”Tunna” Knudsen 

09.15 - 10.45: Stort bords turnering finaler 

10.30 – 12.00: Sandpapir eller singleturnering med regler 

11.30 - 12.30: Frokost 

12:30 – 14.00: SUKIRU 

14.00 – 15.00: Verdens største rundt om bordet 

15.00 - 15.30: Afslutning 


