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Et unikt bordtennis trænings miljø med et ideelt 
undervisningssystem skabt af 24 trænere og 132 motivere 
spillere

•  Spillerne tager kontrol over Deres egen udvikling.  
•  Spillerne og trænerne arbejder sammen om at designe en 

Individuel plan for hver spiller.  
•  Lejren har en helt speciel ånd, hvor spillerne hjælper 

hinanden med at udvikles. 
•  Assistent trænere optager video af hver spiller.
•  To aftner hver uge tilbyder nogle af toptrænerne træning ud 

fra netop Deres styrker.

Verdens klasse træning:
•  24 toptrænere, hvor 1 ud af tre er fra Asien og 1 ud af tre er 

kvinder. Ud over trænere er der 7 assistent trænere hver uge.  
•  4 top spillere er sparring således, at  alle spillere uanset 

niveau kan træne op ad.  
•  To daglige 2.5 times trænings pas med Øvelser, kinatræning 

og kamptræning.

Internationale spillere på alle niveauer og i alle aldre: 
•  Sidste år 250 spillere fra 43 lande.  
•  Alder fra over 70år til under 10 år og alle får samme respekt 

og opmærksomhed. 

Vi fokuserer på helheden:
•  Vi har mental træning, der skal få dig til at yde dit bedste når 

det gælder. 
•  Vi lavet 2 diæter specialiseret for topatleter. En vegetarisk og 

en med kød. 
•  En international fysisk træner viser hvordan Topatleter træner 

fysisk. Den daglige fysiske træning forebygger skader på 
lejren. 

2019 nyhed:
I år har vi tilknyttet assistent trænere til hver træningsgruppe. 
Disse assistent trænere er håndplukket bland de spillere der har 
været med på lejren I mange år.  De har alle fået uddannelse i 
B75’s pædagogik, ledelsesfilosofi og træningssystem.  
Assistent trænerne vil videofilme alle under træningen, sikre 
at læringen er dokumenteret  og deles mellem alle spillere i 
gruppen. De vil også give individuelle spillere nærværende 
fokus når det er ønskeligt. 

Video, har været en naturlig del af B75 I mange år, men I 2019 
vil vi udvide brugen af video. For første gang beder vi spillerne 
om at inkludere en link til få minutters uredigeret kamp, når de 
registrerer sig. Videoen vil blive brugt som grundlag for første 
skridt til den individuelle udviklings ”Roadmap” som spillere og 
trænerne laver i fællesskab. Video optagelserne vil blive brugt 
til at forbedre og individualisere træningen. Som noget nyt vil 
det også indgå i gruppens længere feedback. 

B75 system er unikt i bordtennis
Alt vi gør i B75 er baseret på et efterprøvet undervisningssystem 
inspireret ud fra forskning af Professor John Hattie. Hattie’s 
viden er blevet overført til bordtennis gennem praktisk erfaring 
fra uddannelsesekspert og B75 grundlægger Lars Rokkjaer. 
Ingen anden bordtennislejr har dette stærke pædagogiske 
fundament.

Hatties forskning viser, hvordan spillere lærer, og hvordan 
indlæring kan øges til mere end fire gange gennemsnittet, hvis 
læringen synliggøres og forstås af spilleren selv. 
Hattie kalder det for Synlig læring. Synlig læring er opnået, når 
hver spiller forstår følgende punkter, på et s måde der er:

Begribelig, håndterlig og meningsfuld for spilleren:  
1. Hvad er dit mål?
2. Hvad dit realistiske niveau ”lige nu” i forhold til målet.?
3. Hvad skal du gøre for at gøre fremskridt?
4. Hvordan kan du måle dit fremskridt hen imod dit mål?

Det er derfor vi siger, at målet med B75 International Table 
Tennis Camp er, at hver spiller skal lære at være sin egen træner. 
Spillere opfordres til at designe deres egne øvelser, stille 
spørgsmål og finde ud af, hvilke teknikker og strategier der 
virker bedst for dem. 

Dette gøres, gennem at danne og teste hypoteser i en 
ligeværdig dialog baseret på en videnskabelig metode. 
Når spillerne tager ansvar for deres egen udvikling og støtter 
kammeraterne i deres, skabes der et meget medmenneskeligt 
gruppemiljø. Alle spillere opfordres til at samarbejde, dele hvad 
de ved og lære sammen med deres træningsgruppe. 
Dette er muligt, fordi trænerne fremmer en atmosfære af 
åbenhed og tillid uden frygt. Lars Rokkjær har sagt ”Frygt er det 
modsatte af at lære.” Så i B75 lyttes til alle, og alles meninger 
bliver værdsat. En tabt bold/kamp eller udbrud i mental 
ubalance er en mulighed for at lære, intet andet.

Trænerne på lejren støtter filosofien ved 
konstant at spørge sig selv:
1. Hvad var min indflydelse på spillerne i løbet af netop denne 

træning? 
2. Hvilket fremskridt har spillerne gjort hen imod deres 

personlige mål? 
3. Hvilke metoder var mest effektive for hver spiller, og hvilke 

havde mindst effekt? (Det er her assistent trænerne kommer 
ind, da det kan være svært at styre en gruppe under træning 
og samtidigt indsamle den nødvendige dokumentation af 
effekt.)

At skabe struktureret tid for dialoger og refleksion i gruppen er 
en vigtig del af systemet.

Før hver træning samles spillere og trænere til check-in og 
efterfølgende en check-out. Check-in forbereder et fokus hos 
spilleren så de får mest muligt ud af hver træning.  Check-out 
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ORGANISATION:
Lejr chef: Lars Rokkjaer
Lejr chef assistent:  Ben Swift.
Administrationschef:  Thomas Krejdal
Køkkenchef:  Ester Rokkjær
Rektor Halvorsminde:  Jens Beermann
DTP:  Lars Stobberup
Fotograf:  Per Christensen          
Formand B 75:  Daniel Christensen
Pedel:  Nicolai Leth Klinge
Video Produktion:  Irina Dolbenko 

Tak til vores frivillige medarbejdere.
24 Unge mennesker rejser fra hele verden for at gøre 
oplevelsen optimal for spillere og trænere. Dette 
sker i samarbejde med den danske organisation 
Mellemfolkelig Samvirke. 

Disse 20 unge samarbejder med vores mange lokale 
frivillige. Vi er dybt taknemmelige for alle de frivillige, 
der gør vores lejr mulig.

På vegne af B75 ønsker jeg dig hjertelig velkommen til 
vores lejr!
Lars Rokkjær
Lejr chef. 

er en tid til feedback fra træneren til spilleren, fra spilleren til 
træneren og mellem spillerne selv. Check-out handler om at 
synliggøre hvilke erfaringer spillerne har gjort under træningen. 
Det gør at den enkelte spiller husker dem samt at de deles med 
trænings kammeraterne.  Check-out forbereder også fremtidige 
træningspas. Nu ved  trænerne, hvilke elementer af træningen 
der er mest effektive for den enkelte spiller.

På den første, tredje og sidste dag i hver trænings ”uge” 
samles gruppen til en længere samling, for at opbygge  
udviklingsplanen for hver spiller. Alle otte spillere fra gruppen 
er inkluderet, fordi den bedste feedback kommer fra de andre 
spillere, da de har en konkret oplevelse af hinanden i både 
kampsituationer og træning.

”Udviklings Roadmap’en” sætter retningen for al træning i lejren. 
Det begynder ud fra spillerens egne ord om deres niveau og 
mål og udvikles ved at trænerne i dialog med spilleren, bruger 
deres ekspertise til at bygge videre og komme med forslag til 
øvelser. ”Roadmappen” er designet til at hjælpe spillerne med 
at synliggøre fremskridt mod deres mål længe efter at lejren er 
afsluttet.
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REGISTRERING OG INFORMATION
Tilmeld lejren ved at udfylde formularen på denne adresse:

signup.B75.dk 
Din registrering er gyldig, efter at du har betalt totalen 
inklusive gebyr ved bankoverførsel.
 
PRISER:  
Du kan ansøge om at deltage i en, to eller tre “træningsuger” 
hver af dem på 5 dage. Her er priserne i Euro, men du kan 
naturligvis overføre et tilsvarende beløb i danske kroner. 

1. “træningsuge” 5 dage:
480 € I et klasseværelse.  Du medbringer din egen madras og 
sengetøj.
510 € I 4 sengs værelse.
580 € I dobbeltværelse.
800 € i enkeltværelse.
Uden indkvartering og kost 410 €  ( Du kan lave tilkøb af 
enkelte måltider. Du kan gøre det under lejren.)

2 “træningsuger” 11 dage. (Fordi du også har betalt for 
hviledagen mellem de to “træningsuger”):
 960 € I et klasseværelse. Du medbringer din egen madras og 
sengetøj..
1020 € I 4 sengs værelse.
1160 € I dobbeltværelse.
1600 € I enkeltværelse.
Uden indkvartering og måltider 820 €  ( Du kan lave tilkøb af 
enkelte måltider. Du kan gøre det under lejren.)

3 “træningsuge” 17 dages omkostninger. (Fordi du også 
har betalt for de to hviledage!):
1440 € I et klasseværelse medbringer du din egen madras og 
sengetøj.
1530 € I 4 sengs værelse.
1740 € I dobbeltværelse.
2400 € I enkeltværelse.
Uden indkvartering og måltider 1320 €  ( Du kan lave tilkøb af 
enkelte måltider. Du kan gøre det under lejren.)

 

Fysisk træner: Gudjon Svansson.
Vi har erkendt, at nogle spillere ikke klarer vores intensive 
træning. Vores konklusion er, at vi skal opgradere den fysiske 
træning i lejren.
Til dette har vi ansat den internationalt anerkendte fysiske 
træner fra Island Gudjon Svansson.

Præstationspsykolog:
Der er også adgang til en præstationspsykolog Istvan 
Moldovan, som vil tilbyde konsultation. Istvan er træner i 
lejren og tidligere international topklasse spiller.

Fysioterapeut: Laure Bertrand.
På en højtydende lejr vil der være et stort behov for fysioterapi, 
derfor har vi tilknyttet en fysioterapeut specialiseret i bordtennis. 
Laure er selv en dygtig bordtennisspiller.  
Det sikrer kvalitet til en god pris for spillerne.

Taxi shuttle
Hvis du kommer med fly, tog eller færge, bedes du bede om 
vores pendulkørsel til lejren fra:
Aalborg Lufthavn 18 € for enkeltrejse og 36 € for retur.
Hirtshals eller Frederikshavn Færgeterminal 11 €. Enkelt rejse 
og 22 € retur.
Hjørring Togstation 4 €. Enkelt tur og 8 €. Retur.

Valgfri ture på hviledagen:
Til stranden 15 €
Til Skagen 25 €

STIPENDIUM
Hvis du er en seriøst bordtennis spiller, der ønsker at 
deltage i lejren, men ikke kan betale hele prisen, kan du 
søge om lejrens stipendium. 

Send din personlige ansøgning til:
B75’s International Bordtennislejr 2019
m / Lars Rokkjær
Stendyssevej 71
9850 Hirtshals
Eller på mail: Lars@rokkjaer.com

Stipendierådet: Istvan Moldovan - Tarek Hassan
Ralf Hamrik - Lars Rokkjær
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Træningslejrens design: 
Hver ”træningsuge” består af 5 dage hver. Spillere er inddelt i 
grupper på 16 ledet ledt af 3 top trænere og en assistent træner. 
En af de tre trænere vil typisk være en kinesisk træner. Der vil 
være 2 øvelsespas på 2½ timer hver dag. 
Om morgenen den første dag spiller spillerne point, så trænerne 
kan evaluere hver spilleres evner og styrker. Det er muligt, 
at nogle få spillere flyttes til en anden gruppe for at sikre et 
homogent niveau i hver gruppe.
Tilbagemelding: Alle spillere får feedback fra deres trænere og 
medspillere. Spillere forventes at føre en dagbog for hver dag. 
Denne dagbog er en vigtig del af feedback processen. Spillere 
forventes også at hjælpe hinanden gennem at dele deres 
observationer og personlige viden. 

Du kan købe ekstra måltider:
Hvis du har valgt at blive uden for lejren, kan du købe 
måltider. Eller du er kommet, før lejren starter, eller du 
forlader, efter at lejren er overstået.
Morgenmad  7 €
Frokost  8 €
Middag  11 €
Aften snack  7 €

Indkvartering:
Indkvarteringen finder sted på Halvorsminde Efterskole og Fri 
Fagskole, Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring.

Du vil bo i et af vores to, tre eller fire personers rum eller på 
en madras i et klasseværelse.

Du skal medbringe din dyne / sovepose, pude og håndklæde.
(Udlejning af dyne og pude og omkostninger 14 € per uge)
Hver ekstra nat før eller efter din lejr koster 14 €

Tjek ud senest 10:00 dagen efter din lejr er afsluttet. Hvis du 
bliver en ekstra nat, forvent at flytte værelse.

Alternative overnatningsmuligheder:
Kun 1800 meter fra Halvorsminde ligger den familieejede:
Hjørring Kro www.hjoerringkro.dk
Hjørring Camping www.hjorringcamping.dk
Hotel Phønix www.phoenix-hjoerring.dk
Det Bette Hotel www.detbettehotel.dk
Hotel Tannishus www.tannishus.dk

Mad:
Det er meget udfordrende at gøre sit bedste i 2½ timer 
to gange om dagen i minimum 5 på hinanden følgende 
dage. Hvis du ikke får den rigtige mad og nok af det, bliver 
kvaliteten af din træning dårligere. 
Den mad, vi serverer på lejren, er designet til, at din krop 
hurtigt kan absorbere den energi, du har brug for til at 
fungere godt i det næste trænings pas.
Der serveres fire måltider om dagen, en let morgenmad, 
tungere frokost og tung aftensmad og et lille måltid kl. 21.00. 
Derudover er frugt og nødder tilgængelige i alle pauser i hver 
træningspas.

Bolde: 
40 + plastikbolde. 3 stjernede til øvelser og kampe, træning 
bolde i kinatræningen. 

Fitness: 
Spillere skal være forberedt på hårdt arbejde!  Der vil i lejren 
være fysisk træning ud over bordtennis træningen. Vi antager, 
at spillerne vil have en rimelig god timing i løb og at de er i god 
fysisk fit tilstand. 

ITTF HOTSPOT B75 High Performance Center:
B 75 High Performance Center er det sted, hvor filosofien fra 
lejren bruges dagligt. Året rundt træner spillerne mindst to 
gange om dagen i centret under ledelse af vores hovedtræner.
Alle deltagere i B75 International Bordtennislejr 2018 er velkomne til 
at besøge B75 High Performance Center, Hirtshals / Danmark.
Du kan blive i centret så længe du vil. Det koster 150 DKK pr. 
nat at overnatte I centret. Du kan deltage i træning morgen, 
eftermiddag og aften. Du betaler kun for træningen, hvis du 
ønsker individuel træning ud over den planlagte. Spillerne 
træner og eller forældre er velkomne:

Trænere og forældre er velkommen til at bo på lejren: 
B75’s International Table Tennis Camp 2018 ønsker også, at 
spillernes trænere kan deltage, hvis de har mulighed for det. Vi 
laver efter samtale med træneren en lille uddannelsesplan. 
Forældre er og mere end velkommen til at bo på lejren. Er 
børnene under 10 år er det obligatorisk at der skal være 
forældre med. Disse forældre kan naturligvis også vælge, at 
bo uden for lejren. 
Forældre og besøgende trænere for 30% afslag på prisen. 
Hvis du vil deltage som en aktiv lærling, kan det arrangeres. 
Du følger derefter trænerne hele dagen under planlægning, 
refleksion og træning.



6 B75’S INTERNATIONALE BORDTENNIS TRÆNINGSLEJR

PRÆSENTATION AF NOGLE AF TRÆNERNE (PÅ ENGELSK)

Hermed en præsentation af nogle af trænerne, der vil sikkert ske ændringer som det vil være muligt at følge på vores 
hjemmeside www.b75.dk

Didine Bauduin
For 5 years, I played in Pro B club Bethune, 
northern France and played for national team 
at cadet age. For the last 5 years I work as a 
trainer for département. I am also trainer /
coach of selection of region Center 
for disable people. I am also still playing 
professional in france for Nationale 1.

Bojan Besinger
Developer of the High Performance Course 
& Professional Coach. He is known as an 
online coach and organizes table tennis high-
performance training courses throughout 
Germany with his coaching team. In addition 
to the courses, he helps ambitious table tennis 
players on Instagram and YouTube to improve 
their performance. - mytischtennis.de

Theophile Dhotel
Theophile Dhotel is coach in the club  Pioneer 
Union Creusot Varennis. 
Coach for elite players with national 
Tournaments.

Maria Christoforaki
Coach/player in Sweden.
National player Greece. 
Two wins over Top 50 players.
Maria is a passionate coach with focus on younger 
children.  

Ralf Hamrik
head coach from 1997 to 2013. Now works 
as a consultant in the Association of German 
Table Tennis Coaches

Christian Björklund
Swedish topcoach with 
the highest Swedish education. 
Christian works with players of all levels 
from beginners to elite. 
He is fulltime coach and educator of 
coaches in the Swedish federation. 

Jan Berner
A experienced coach.
National coach from 1987 to 2014 in:
Sweden, Norway, Estonia, Finland, Austria and 
Faeroe Irelands. 

Michaela Karlsson.
Swedish Youth National coach.
Educated in Sports Psychology
Former National player Sweden.
A professional player in Greece.

Tarek Hassan Shahin
The national coach of Egypt.

The coach of Omar Assar and his brother 
Khaled Assar.

Shi Weidong
Has lived in Spain for 16 years. He is a really 
good coach and a good player as well. He 
has been participating in the professional 
league. He won 3  times Spanish First League 
and 1 time Spanish Cup. He is an right hand 
offensive style penhold player. 

Qiuxia Li
Professionel Chinese coach.
Director for her own Table Tennis School
in China.
Speaks both Danish and English. 

Andreas Rokkjær
Coach in B 75 International Hot Spot. 
Expert in making individual development 
plans. 
Educated from the philosophy of the camp. 

AnShu
For many years one of the best players in 
Sweden.
AnShu is a competent coach.
Many good Swedish players has used 
AnShu as personal coach.
He speaks both Swedish and English. 

Gilles Forzy
Headcoach at Mulhouse TT. Formed many 
french topplayers. Expert in youth formation.
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Gang XU
French coach for 9 years - has been training 
the national team in France and everywhere 
in Europe. Coach for the Paralympics French 
team in 2016.   
Coach for Pro A in France. 

Robert Svanberg  
Coach for 15 years, trained many Swedish elite 
players. Headcoach of Spårvägen Table Tennis 
Club at Stockholm. Assistant Paralympic Coach 
for Sweden. Responsible for Swedish Kids 99-
01. Also professional pedagogue, maths and 
physics teacher.

Maria Fazakas
Hungarian International Top Coach.
Former National player Hungary.
1 Gold (2000), 2 silver and 1 bronze medal 
with European Team Championship.

Istvan Moldovan
Sportpsychologist and former world top 
100 player. Independant Topsportscoach in 
Halmstadt Sweden.
Designer of the Feedback Structures.

Yana Timina
Russian born Yana Timina, Headcoach for
Amsterdam TT. Responsible for the Dutch
girls talents.

Former Worldrank 102, played pro A in France, 
now first Bundesliga in Germany.

Zhao Weiguo 
Former Chinese National Player, Chinese 
mixed double champion,
pro A player and coach of Argentan Bayard, 
France. 

Thomas Johansson 
Coach at  Spårvägen Table Tennis Club, 
Stockholm Sweden. Coach of Appelgren and 
Waldner at Ängby. Very experienced, two 
sided multiball trainer who led many of the 
Swedish international youth training camps.

Claus Arnsbaek
Regional coach on Fyn.
Pro tour coach for Danish national youth 
players. Club coach in OB.
OB Women’s team and Men’s team won silver 
in the elite division last season.
The Cadet team won gold the last two 
seasons.

Fredrik Asklund
Fredrik Asklund, one of the co-founders of the 
Camps. Responsible coach for Swedish kids 
99-01 at National Level. Expert pedagogue.

Christine Loyrion
Experienced head coach at Romans sur Isère, 
France formed many of the actual young 
french internationals. 

Kaimar Laurentino
Kaimar has been coach for 15 years at the 
moment Head coach Tus Germania Schnelen. 
Teacher in Sport on a High school in 
Hamburg. 
Speaks: English, French, German, Portugeise 
and Iranien. 

Chuqin Feng Frederiksen
1974 - 1979: på Talentschool in China.1979 - 1989: 
Proff. in China, played 2 years on the Chinese 
national team.
1990 - 1993: Bundesliga Germany 
1993 - 2002: Elite Divisionen in Denmark
2002 - 2010: Coach
Leader of girl project for ØBTU.
1990 - 1993: Best ranking Germany as no. 3, I beat 
the world Champ and the european champ.

Provas Mondal
Provos Mondal is a professional Top  coach.
For many years one of the Top coaches at Werner 
Schlager Academy. 
Coach at many ITTF camps. 
At the moment coach in Stockholm. 

Aleksey Yefremov
ITTF High Performance coach from Belarus, 
conducted more then 50 ITTF and ETTU coach 
education courses and training camps including 
ITTF World Hopes, Eurokids and Eurotalents. Has 
been National coach of many national teams: 
Guatemala, India, Egypt, Colombia, Peru, UAE. 
Currently coach of Norway

Etienne Thibaut
Senior coach of both clubs (Genas and Caluire).
Responsible for all club training.
Co-management of the elite group with 
Christine Lœoyrion.

Jakub Dorocinski 
Price winning player with gold medals 
In the Polish Championship and at the 
Worldchampionships in Shanghai 2006, 
succesfull in many European Pro tours became 
a League player in Poland (80% wins) and 
decided recently to become a professional 
coach. Clubcoach in Rønde.
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PROGRAM FOR B75 SOMMERLEJR 2019

B75 International Table Tennis Camp

First Day 
(15 July, 21 July, 27 July)

Second Day 
(16, 22 and 28 July)

Third Day 
(17, 23 and 29 July)

Fourth Day 
(18, 24 and 30 July)

Fifth Day 
(19, 25 and 31 July)

Sixth Day (day off)
(20 and 26 July)

0845 - 0900 
Opening gathering

0730 - 0830 
breakfast

0730 - 0830
breakfast

0730 - 0830 
breakfast

0730 - 0830 
breakfast

0900 - 1000 
breakfast

0915 - 1045 
Coaches and players present 
themselves to each other

0845 - 0915
Morning stretching

0845 - 0915
Morning stretching

0845 - 0915
Morning stretching

0845 - 0915
Morning stretching 1100-?

Departure for trip to 
Trip to the Beach or to 
Skagen.1100 - 1230 

Training session 1
0930 - 1200 
training session 1

0930 - 1200 
training session 1=compe-
tition part 1

0930 - 1200 
training session 1

0930 - 1200 
training session 1

1230 - 1315 
Lunch

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1200 - 1245 
lunch

1600 - 2000 
Unformal Table Tennis 
tournament

1315 - 1340
Recovery

1315 - 1340
Recovery

1315 - 1340
Recovery

1315 - 1340
Recovery

15.00 
Official opening ceremony 1500 - 1730 

training session 2
1500 - 1730 
training session 2

1500 - 1730 
training session 2

1430 - 1700 
training session 2, final 
report for who leaves1530 - 1800 

Training session 2

1815 - 1915 
Dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

1745 - 1845 
dinner

2000 - 2100 
dinner

1930 - 2100 
Planning players and  
coaches

1900 - 2000 
Evening activity
2000 - 2100 
Mental training

1900 - 2000 
Midweek feedback

1900 - 2000 
Evening activity
2000 - 2100 
Mental training

1900 - 2000 
groups session feedback 
and service for those 
who stay

2100 – 2130 
Supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2100 – 2130 
supper

2200 - 
Bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2200 - 
bedtime youngsters

2130 - 
social gathering for the 
kids and informal meet-
ing trainers

2200 - 
bedtime youngsters

2230 - 
Bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 
bedtime all players

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 

2230 - 0000
Adults over 21 years can 
relax in the restaurant. 
Both players and coaches. 



1.  Vi forventer, at alle spillere træner hårdt og med 
høj intensitet, det kræver en god nats søvn. 
Sengetiderne er strenge og skal respekteres for at 
sikre, at spillerne har energi til den efterfølgende 
dags intensive træning. 

2.  Vi planlægger hvem der sover sammen ud fra alder, 
så de yngste spillere kan sove tidligt. For de yngste 
er der pædagoger til at sikre deres trivsel. 

3.  Mobiltelefoner, tablets og bærbare computere skal 
lukkes efter sengetid. Hvis dette misbruges, kan 
ledere konfiskere enheder fra spillere for at forhindre 
forstyrrelser. Enhederne returneres næste morgen. 
Forældre kan kontaktes, hvis spilleren ønsker det.

4.  Ingen alkohol er tilladt for spillere og trænere 
under 20 år. Trænere og spillere over 20 år, kan 
dele en øl eller et glas vin på den uformelle sociale 
sammenkomst i restauranten mellem kl. 22.30 og 
24.00. Alkoholmisbrug vil ikke blive tolereret. Der 
kan ikke medbringes egen alkohol. Det forefindes at 
købe for spillerne. 

5.  Gambling med penge er ikke tilladt på lejren..

6.  Arbejdssproget på lejren er engelsk.

LEJRENS REGLER

REGISTRATION
Sign up camp by completing the form:
signup.B75.dk 
Your registration is valid after you have paid the total 
inclusive transfer fee to:

The club’s bank account in Spar Nord Hirtshals:
B75 Bordtennisklubben Hirtshals, Sommerlejr 2015 
v/ Lars Rokkjær, Stendyssevej 71, DK-9850 Hirtshals. 
Domestic transfers:  
Acount number: 9067 - 4582019857 
International transfers:  
IBAN-account number: DK7090674582019857
BIC/SWIFT Code: SPNODK22

FURTHER INFORMATION

Lars Rokkjær
E-mail: lars@rokkjaer.com
Telefon: +45 40 27 70 87

Thomas Krejdal
E-mail: thomaskr@nfbtk.dk

www.b75.dk



FREDERIKSHAVNSVEJ 325     9800 HJØRRING     TELEFON 98 92 58 33

www.hosbond.dk



Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109, DK-9800 Hjørring

www.halvorsminde.dk

STAY AT SCHOOL WITH TWO-, 
THREE- OR FOUR-PERSON ROOMS


