Sommerlejr 2017
Kære spillere og forældre!
Som nævnt til klubmesterskabet d. 27. maj, så afholder vi igen i år en sommerlejr. Den
kommer til at finde sted i weekenden i uge 26 - d. 1. og 2. juli. For at lejren kan blive til
noget skal der være minimum 10 deltagere. Det er vi sikre på, at vi godt kan få samlet
sammen! Trænere på lejren vil være Marcus, Lasse, Emil og Mikkel, som børnene alle
kender fra den daglige træning.
Af erfaringer fra de foregående lejre kan vi sige, at børnene udvikler stærke sociale
relationer, og har en super sjov, lærerig og bordtennisfyldt weekend sammen :-)
S.U for tilmelding er mandag d. 26. juni. Det koster 125 kr,- at deltage. De penge
dækker mad, vand og frugt under hele lejren samt en sodavand til sidst.
Vi håber, at rigtig mange af jeres børn kunne tænke sig at tilbringe en weekend i
bordtennissens tegn sammen med deres klubkammerater og trænere! Skulle man ikke have
lyst til at overnatte på lejren er det selvfølgelig helt i orden, men af hensyn til fællesskabet på
lejren ser vi gerne, at man så møder ind til morgenmad søndag.
OBS! Tilmelding skal ske til Lasse Haahr på 27247597 eller morgenhaahr@gmail.com.
Med venlig hilsen
Lasse Haahr Petersen, træner og ungdomsformand i Brøndby Bordtennis Club
Nedenfor følger en huskeliste samt program for weekenden:

Huskeliste:
Bat
Indendørssko
Drikkedunk
2-3 sportstrøjer
Madras/liggeunderlag
Dyne og pude
Håndklæde
Shampoo
Tandbørste
Tandpasta

Program:
Lørdag d. 1. juli

Tidspunkt

Aktivitet

9:00-9:30

Spillerne ankommer og trænerne fortæller om den kommende
weekend

10:00-12:00

Træning 1

12:15-13:00

Frokost

13:00-15:00

Pause

15:00-17:00

Træning 2

17:00-18:00

Bad (alle skal i bad!)

18:00-19:00

Aftensmad

19:00-20:00

Fri leg

20:00-21:30

Aftenaktivitet

22:00-22:30

Godnat

Søndag d. 2. juli:
Tidspunkt

Aktivitet

8:00-8:45

Morgenmad

9:00-11:00

Træning 3

11:00-12:00

Pakke soveposer/dyner, tøj og madrasser sammen

12:00-12:45

Frokost

13:00-15:00
(ca.)

Turnering

16:00

Lejren slutter, forældrene henter og vi ønsker hinanden god
sommerferie

