Nykøbing, medio november 2018

Til klubber med ungdomsafdeling

Vedr. ØBTU´s tomands-holdstævne og ungdomsmesterskaber
Vi skal hermed gøre Jer opmærksom på, at vi ved pointstævnerne i weekenden 24.-25. november
uddeler vedhæftede to skrivelser direkte til jeres drenge C- og D-spillere, yngre drenge C- og Dspillere, pige B-spillere, yngre pige B-spillere samt alle puslinge.
Vi håber, I vil være med til at følge op på det og sikre, at så mange spillere som muligt kommer til
at deltage i mesterskaberne.
Vi håber at se rigtig mange af de unge mennesker til begge ovennævnte begivenheder.

Med venlig hilsen
ØBTU´s turneringsudvalg

ØBTU´s tomands-holdstævne
Her er et tilbud til dig, der enten spiller med i holdturneringen, spiller
ved pointstævnerne eller bare spiller hjemme i klubben.
Kunne det ikke være sjovt for dig at spille med i et stævne, hvor du
har mulighed for at møde nye modstandere, spille en masse single-og
doublekampe mod hold fra andre klubber, måske vinde medaljer,
eller være ude sammen med dine klubkammerater?
Det har du nu mulighed for ved at deltage i Østdanmarks Bordtennis
Unions tomands-holdstævne, der bliver afholdt:

Lørdag den 5. januar 2019 i Lillerød-Hallerne i
Allerød.
Du skal ikke være nervøs for at tilmelde dig. Du vil nemlig sammen
med din holdkammerat komme til at møde spillere på jeres egen alder
og af samme spillestyrke.
Tilmeld dig senest mandag den 10. december – aflever
tilmeldingssedlen til din træner i klubben.
Det koster kr. 65,- pr. spiller at deltage i C- og D-rækkerne for
drenge, i C- og D-rækkerne for yngre drenge, i pige- og yngre
pigerækkerne samt i puslinge drengerækkerne.
Startpengene skal betales i din klub.
Hvis du ikke får dig tilmeldt nu, er der stadig en chance for at komme
med på en eftertilmeldingsplads, hvis I tilmelder Jer senest onsdag
den 2. januar. Det koster dog kr. 10,- ekstra, så tilmeld dig nu!

Tilmelding til ØBTU´s for to-mandsholdstævne
Den 5. januar 2019 i Lillerød-Hallerne, Allerød
Navn:____________________________________

Født:___________________

Jeg tilmelder mig og min makker er:____________________________________

Denne kupon afleveres til din træner senest 10. december 2018

ØBTU´s Ungdomsmesterskaber
Her er et tilbud til dig, der enten spiller med i holdturneringen, spiller
ved pointstævnerne, eller bare spiller hjemme i klubben.
Kunne det ikke være sjovt for dig at spille med i et stævne, hvor du
har mulighed for at møde nye modstandere, måske vinde medaljer,
eller være ude sammen med dine klubkammerater?
Det har du nu mulighed for ved at deltage i Østdanmarks Bordtennis
Unions ungdomsmesterskaber, der bliver afholdt:

Lørdag den 12. januar og søndag den 13. januar
2019 i Tåstrup Idrætshaller.
Single og double for din aldersklasse spilles samme dag.
Du skal ikke være nervøs for at tilmelde dig. Du vil nemlig komme til
at møde spillere på din egen alder og med samme spillestyrke.
Tilmeld dig senest mandag den 17. december – aflever
tilmeldingssedlen til din træner i klubben.
Det koster kr. 90,- at deltage i drenge C og D, yngre drenge C og D,
Pige B, yngre pige B og puslingerækkerne. Doublerne koster kr. 90,pr. par.
Startpengene skal betales i din klub.
Hvis du ikke får dig tilmeldt nu, er der stadig en chance for at komme
med på en eftertilmeldingsplads, hvis du møder op på stævnedagen
senest 30 minutter før rækken starter. Det koster dog kr. 20,- ekstra,
så tilmeld dig nu!

Tilmelding til Unionsmesterskaberne for ungdom
Den 12.- 13. januar 2019 i Tåstrup Idrætshaller.
Navn:_____________________________________________________
Født:__________________
Jeg tilmelder mig singlerækken.
Jeg tilmelder mig doublerækken og min makker er:____________________________

Denne kupon afleveres til din træner senest 17. december 2018

