
 
 

 

Kære ungdomsspillere og alle forældre. 

 

Viborg Bordtennis ser frem til en god og spændende sæson, hvor en del er lidt anderledes en vi kender fra 

tidligere år. Vi har fået nye lokaler, der giver os flere og bedre muligheder for træningstider.   

Vi har indtil videre lavet en plan, men er der ønsker om ændringer, så lad os se på det. 

 

Corona-smitten og alt hvad den medfører, vil også betyde noget for bordtennissporten. Selve træningen 

skal tilpasses lidt, men ikke så voldsomt. Hvordan det bliver omkring stævner er der ikke endelig styr på. 

Forsamlingsforbudet på max 100 personer kan give behov for at noget skal afvikles anderledes end 

tidligere. 

 

Vi vil gerne have god træning med glade spillere og gode lederkræfter.  Vi har derfor behov for hjælp fra en 

bred del af forældrekredsen. Vi har bl.a. fået en ny (fantastisk) robot, som vi vil få stor fornøjelse af. 

Skal den bruges optimalt, så vil noget assistance her til være nødvendigt, og det er ikke svært. 

Derfor meld jer som hjælpere ved vores ungdomstræning – bare 1-2 gane pr. måned. 

 

Vi skal også være bedre til at lave arrangementer der kombinerer fællesskab, bordtennis og hygge. 

Også et håb herfra om at nogle friske forældre kan yde en indsats her. 

 

Vi har som sagt fået bedre spillerforhold, og det håber vi mange får glæde af. Kender I nogle der vil hygge 

sig med nogle timer bordtennis, unge som voksne, så tag den med. I første omgang har alle frit kontingent 

indtil efterårsferien. Her efter har vi også lavet mulighed for et fleksibelt medlemskab, hvor man kan købe 

et klippekort. 

 

Alle kan selvfølgelig låne bat mv. til træningen. Det bedste er dog at spillerne har deres eget bat. 

Det hjælper vi gerne med. Tag fat på Lars-Henrik. 

 

Det var alt – vi glæder os til 2020/2021.  

 

 
Mange hilsner 
 
Viborg Bordtennis 
 

                                                                                                                              

 
 


