Smørum den 9. november.

Spilleudvalget

Julelejr 2018.
Torsdag den 27. december samt fredag den 28. december 2018
med / uden overnatning
ØBTU’s Spilleudvalg og Team Egedal/Ølstykke inviterer hermed til årets julelejr
som nu afholdes i Ølstykke.
Som breddelejr er denne lejr målrettet Yngre Drenge, Drenge og Junior holdspillere
(B, C, & D niveau) samt puslinge, der kan holde bolden på bordet. Træningen bliver
afviklet i grupper, der passer til det niveau man er på, og grupperne bliver trænet af
hver deres trænere.
Lejren starter:
Lejren slutter:
Sted:

Torsdag den 27. december 2018, kl. 9.00 (åben fra kl. 8.00)
Fredag den 28. december 2018, kl. 16.30
Stengårdsskolen, Stengårds Plads 2, 3650 Ølstykke

Der er planlagt 2 træningspas á 2.5-3 timers varighed om dagen samt sjove
aftenaktiviteter.
Trænere: Markus Mikkelsen, Lasse Hausner Petersen, mfl. afhængig af antal spillere.
Der vil være en træner for hver 6-8 spillere.
Medbring: Alm. Bordtennisudstyr samt drikkedunk. Herudover skal du huske
sovepose eller dyne og lagen, egen (luft)madras, håndklæde, evt. skiftetøj, etc.
Pris: Med overnatning er prisen 600 kr., inkl. 1 x morgenmad, 2 x frokost og 1 x
aftensmad. For 1 dag uden overnatning er prisen 250,-, inkl. 1. x frokost. Herudover
vil spillerne blive tilbudt frugt og andre forfriskninger i løbet af dagen.
Tilmelding: Seneste tilmelding er onsdag den 19. december.
Følg med i tilmeldingslisten på ØBTU’s hjemmeside: www.oebtu.dk
Tilmelding foretages til ØBTU´s Sekretariat på tlf. 42 41 43 18 (10.00 -14.00), eller email: oebtu@oebtu.dk og beløbet indbetales til ØBTU, Postboks 207, 4800 Nykøbing
F. på giro 408-6007 eller Nordea, reg.nr. 2650, konto nr. 6750120995. Husk at notere
deltagernavn og klub på indbetalingen.
Der er plads til 24 overnattende spillere på lejren og maksimalt 36 spillere i alt.
Tilmelding efter først til mølle princippet.
Spørgsmål om lejren kan rettes til Mikael Mikkelsen på tlf. 27 57 55 35.
Med håb om stor tilmelding og en rigtig god lejr.
Med venlig hilsen
ØBTU´s Spilleudvalg

