
 
 

Hej Alle medlemmer, forældre mv. 

 

Så skriver vi 2020 og vi starter anden del af vores bordtennissæson. 

Vi var mange, der spillede i efteråret og gjorde det godt. Lad os fortsætte med det. 

 

Lokale udfordringer. 

Vi bruger Katedralskolens Idrætshal, og i januar og februar skal de selv bruge hallen ret meget. 

Dels til musical og dels til terminsprøver. Vi er derfor ramt af mange aflysninger, hvilket betyder, at vi fra  

20. januar til 25. februar er nødt til at finde andre træningssteder. Det er heldigvis lykkedes, men det vil 

selvfølgelige give nogle udfordringer. Heldigvis er det begge steder ret gode, og kan sagtens anbefales. 

 

Træning Januar og Februar. 

Vi træner på Katedralskolen onsdag d. 8. januar, tirsdag d. 14. januar og onsdag d. 15. januar. 

 

Træning i Bjerringbro: Hver tirsdag og hver torsdag kan vi træne sammen med klubben i Bjerringbro. 

Her træner Team Nørreå begge dage fra 17.00 – 19.00. De træner i Bjerringbro Idrætspark i en god hal. 

Vores plan er at vi kører fælles fra Viborg kl. 17.00 – træner i Bjerringbro fra 17.30 -19.00 og kører retur. 

Udfordringen bliver biler og at få lavet en kørselsordning. 1. gang er tirsdag d. 7. januar. 

Der er også en OK tog forbindelse Viborg 16.39 – Bjerringbro 16.58. – Følg med på facebook. 

 

Hver onsdag kan vi træne i Hald Ege-hallen, hvor Ravnstrup KFUM normalt træner. 

Der er træning fra 18.00 – 20.00. Det er også en fin hal og et godt træningssted. 

Alle skal selv komme frem og tilbage – Ingen kørselsordning, men snak sammen. 

 

Kommende stævner. 

For alle, der gerne vil spille turneringer/stævner, så kan følgende anbefales: 

 

Søndag d. 26. januar – Talentstævne i Hald Ege. 

Lørdag d. 8. februar – Pointstævne i Esbjerg 

Lørdag d. 22. februar – Åbent stævne i Odder. 

Søndag d. 15. marts – Talentstævne i Aarhus. 

Søndag d. 21. marts – Åbent stævne i Sjørring/Thisted 

Lørdag d. 28. marts – Regionsmesterskaber i Midtjylland 

25.-26. april – Nordsø-cup i Hjørring 

 

Vores serie 2 hold har 2 hjemmekampe hhv. 8. januar og 15. januar. 

Vores hold i yngre drenge spiller 3 runder. 19. januar i Rønde, 2. februar i Aarhus og 7. marts i Grenå. 

 

Har I spørgsmål til noget, så bare kontakt mig eller en anden fra bestyrelsen. 

 

På vegne af Viborg BTK 

Lars-Henrik Sloth 

 


