Så er vi klar til start.
Vi er tilbage på Vestervang Skole – ligesom sidste år.
Vi har opstart for ungdom tirsdag d. 17. august fra kl. 17.00 og for senior torsdag d. 19. august fra kl. 19.00.
Fra opstart er vores faste træningstider følgende:
Mandage: 19.00 – 21.00: Voksne.
Tirsdage: 17.00 – 19.00: Ungdom.
Torsdage: 17.00 – 19.00: Ungdom
Torsdage: 19.00 – 21.00: Voksne

:

Ungdomstræning:
Fra 17.00 – 17.30 er der bordopsætning og frit spil.
Fra 17.30 – 19.00 er der organiseret træning

Træning for voksne vil primært være frit spil og kampe. Er der ønsker for mere organiseret træning,
så sig til. Der vil formentlig være mulighed for noget mere, nogle gange pr. måned.

-RobotterI løbet af sommeren har vi fået indkøbt endnu en af de super gode robotter, så vi nu har 2 + den gamle,
som også virker OK. Skal vi have fuld glæde af robotterne, så har vi/jeg behov for mere hjælp til træningen.
Der er meget at se til med mange unge, så min. 2 trænere/hjælpere pr. gang giver meget mere kvalitet.
Sig til, hvis du kan/vil hjælpe med ved nogle træninger.

-Klubfestival – 25.-26. september i Hørning.-.
Bordtennis Danmark arrangerer Klubfestival i Hørning (Aarhus) den 25. og 26. september.
Det bliver en fantastisk god og sjov weekend med rigtigt meget bordtennis, hygge, og overnatning mv.
Normalpris 495,- kr. – Alle ungdomsspillere får klubtilskud, så prisen kun er 395,-. Ledere deltager gratis.
Prisen er incl. alle aktiviteter hele weekenden, fuld forplejning, overnatning, T-shirt og drikkedunk.
Jeg håber rigtig mange vil med. Der er kun 250 pladser til spillere fra hele Jylland og Fyn, så vær gerne
hurtig med tilmeldingerne. Flere oplysninger og tilmelding ved Lars-Henrik.

-Klubtrøjer mv.Det er nogle år siden, at vi sidst har fået ny klubtrøjer. Vi skal gerne have et effektivt arbejdende udvalg på
2-4 personer, som tager ansvar for udvælgelse og bestilling af en ny model. Vi har brochure med gode
forslag. Sig til, hvis du vil være med her.

-KontingentVi har fastsat årets kontingent til 1000,- kr. for alle. Både ungdom og senior. Kontingentet er incl.
spillerlicens til Bordtennis Danmark og DGI, så alle har mulighed for at deltage i turneringer i hele landet.
Der udsendes opkrævning, som skal betales senest den 30. september.
Klubben betaler desuden tilmeldingsgebyr for deltagelse i holdturneringer.

-GeneralforsamlingI sidste sæson fik vi – også pga. corona – ikke afholdt generalforsamling. Lige nu består vores bestyrelse kun
af 2 aktive ledere. Dels kasserer Simon Kjær og dels formand Lars-Henrik Sloth. Skal vi udvikle os, som klub,
så skal vi have flere personer, der bidrager med ideer og initiativ. Vil du på den ene eller anden måde være
med til at gøre klubben bedre – så sig til. Det behøver ikke at være som direkte bestyrelsesmedlem – alt
kan tælle. Generalforsamlingen afholdes torsdag den 30. september kl. 19.00 på Vestervang Skole.

-Trænerkursus 19. septemberVi har behov for flere og lidt dygtigere trænere. Det kan både være forældre og unge fra 14-15 års alderen.
Ved at uddanne sig som træner, så lærer man selv en masse nyt om bordtennis. Søndag den 19. september
afholdes der, 1-2-trænerkursus i Sjørrring/Thisted, hvor 2 af Danmarks dygtigste trænere underviser.
Normalpris 500,- kr., men klubben betaler. Har vi 3-4 personer, der gerne vil? – Sig til.

-Stævner og holdkampeI årets løb vil der blive mulighed for deltagelse i forskellige stævner, holdkampe og træningslejre mv.
Vi kender ikke alle datoer herfor endnu, men det har DGI og Bordtennis Danmark snart styr på.
Mere info her om inden alt for længe.

-Alt andet og ekstra træningVi har mulighed for at få ekstra træningstimer både onsdag og fredag. Skal vi evt. have en særlig
pigetræning om onsdagen? Skal vi tilbyde træning fredag for de allermest ambitiøse?
Mange muligheder er åbne, så det er bare at sige til.
Jeg håber meget, at alle får stor fornøjelse af årets aktiviteter, hvor det at få flere gode leder – og
trænerkræfter sat i spil, er afgørende for klubben udvikling

Mange hilsner
Viborg Bordtennis

