Motala Summer Camp
Motala Summer Open
28 juli- 2 augusti 2020
28 juli-31 juli Motala Summer Camp
Bordtennisläger för personer med funktionsnedsättning
1 augusti Motala Summer Open dag 1
Tävling för personer med funktionsnedsättning
2 augusti Motala Summer Open dag 2
Tävling för både personer med och utan funktionsnedsättning
Tränare i världsklass! Träna med landslagsspelare i världsklass!
Boende ett stenkast från en sandstrand i världsklass!
Träningshall i världsklass! Ett pris i världsklass!
Missa inte sommarens hetaste pingisvecka!

VÄLKOMMEN TILL
SOMMARENS HETASTE
PINGISVECKA!
Västers Bordtennisklubb i samarbete med Svenska Bordtennisförbundet bjuder in personer
med funktionsnedsättning till bordtennisläger och tävling i Motala under vecka 31.
Lägret startar tisdag eftermiddag den 28 juli och avslutas efter tävlingen på lördag den
1 augusti. Ni som vill kan även stanna en extra dag och delta den andra tävlingsdagen där
både spelare med och utan funktionsnedsättning deltar.
Tränare är några av Sveriges bästa tränare, bl.a. Sveriges förbundskapten Daniel Ellermann
och Sveriges landslagscoacher Robert Svanberg, Anders Sjöstedt, Carina Jonsson och Simon
Nilsson.
På lägret kommer Sveriges Paralandslagsspelare att delta och vi räknar med att
landslagsspelare från andra länder också deltar. Vi kommer även ha sparring som passar
alla deltagare.
Priset för lägret inklusive första dagen på tävlingen är 2.200 kr/person och då ingår boende
tisdag till lördag samt frukost, lunch och middag. Första måltiden som ingår i avgiften är
middag tisdag den 28 juli och sista måltiden som ingår i avgiften är lunch lördag den
1 augusti. I avgiften ingår även anmälningsavgift för två tävlingsklasser under lördagens
tävling.
Det finns även möjlighet att delta i en eller två klasser under söndagen. Priset för en extra
dag och en tävlingsklass är 600 kr och för en extra dag och två tävlingsklasser 700 kr. Då
ingår boende samt middag lördag kväll, frukost söndag och lunch söndag.
Tävlingen är sanktionerad av Svenska Bordtennisförbundet och för att delta i tävlingen
behövs Svenska Bordtennisförbundets tävlingslicens.
Boendet är på Skogsborgs Vandrarhem som av många anses som vandrarhemmet med
Sveriges bästa läge. Vandrarhemmet ligger bara några meter från Nordens längsta
insjöstrand Varamon. Lägerdeltagare kommer att delas in i rum om 2-4 personer.
Träningen och tävlingen kommer att vara i Vätternrundan Arena som ligger ca. 500 m från
vandrarhemmet. Information om tävlingarna lördag och söndag finns på separat infoblad.

Anmälan Motala Summer Camp och Motala Summer Open
Du anmäler dig till pingisveckan genom att
mejla in följande uppgifter:
 Namn
 Personnummer
 Klubb
 Telefon/Mobilnummer
 E-mail
 Ev. särskilda behov/ev. allergier
 Skadeklass
 Ange om du vill stanna en extra dag och delta på
söndagens tävling.

Anmälan mejlas till daniel.ellermann@svenskbordtennis.com
I samband med anmälan skall 500 kr sättas in på plusgiro
796895-1 (återbetalas om du ej bli antagen).
Sista anmälningsdag är den 1 juni.
OBS! Vi har begränsat antal platser på lägret.
Du ökar dina chanser att komma med om du anmäler
dig så tidigt som möjligt.

Frågor om Motala Summer Camp och Motala Summer Open
ställs till Daniel Ellermann,
0733-568582, daniel.ellermann@svenskbordtennis.com

Motala Summer Camp
Motala Summer Open
28 juli-2 augusti
Västers BTK
www.idrottonline.se/VastersBTK-Bordtennis/

Svenska Bordtennisförbundet
www.svenskbordtennis.com

Skogsborgs vandrarhem
www.svenskaturistforeningen.se/upptack/Omraden/Ostergotla
nd/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-MotalaVaramon/

Vätternrundan Arena
www.motala.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-ochfriluftsliv/idrotts-och-fritidsanlaggningar/sporthallar/

Motala Kommun
www.motala.se

