2020-10-12

INBJUDAN TILL BORDTENNISSKOLA
för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning
I höst erbjuder Rudalens IF bordtennisskola för barn och ungdomar med intellektuell
funktionsnedsättning. Satsningen sker i samarbete med Svenska Bordtennisförbundet och
kanaliseras via särskolorna i föreningens närområde.

När:

Tisdagar kl 18:00-19:00, tio tillfällen med start 13/10 och avslut 15/12 2020

Var:

Frölunda Kulturhus, Lilla Hallen (ingång från badentrén)

Hur:

Föreningen tillhandahåller pingisbord samt racket och bollar att låna. Spel sker i
idrottskläder och träningsskor för inomhusbruk (som till skolidrotten). Kom gärna
ombytt, då det kan vara trångt i omklädningsrummet.

Föreningen kommer att ha en ansvarig tränare på plats samt några biträdande tränare. Om
man behöver extra stöd under aktiviteten behöver man ha med sig en förälder
eller assistent som kan hjälpa till när det behövs.
Anmälan: Görs via e-post till kontakt@rudalensif.se, samt att medlemsansökan registreras
via föreningens hemsida rudalensif.se (ange både bordtennis och parasport).
Antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Anmälan är giltig först när
deltagaravgiften har betalats in.
Pris:

100 kr för 10 gånger, avgiften betalas in på föreningens plusgirokonto
720441-5. Ange namn samt ”Bordtennisskola ht 2020” som meddelande vid
inbetalning.

Om Rudalens IF
I Rudalens IF är alla välkomna och bordtennis är en sport som passar för de flesta!
I vår förening finns spelare både med och utan funktionsnedsättning, såväl fysiskt som intellektuellt,
och vi har lång erfarenhet av para-bordtennis (bordtennis för personer med funktionsnedsättning). Vi
bedriver träning i integrerade grupper (inga separata para-grupper), med en gruppindelning baserad
på ålder, spelförmåga och ambitionsnivå. Vi har normalt bara en tränare på plats. Om man behöver
extra stöd under aktiviteten behöver man därför ha med sig en förälder eller assistent som kan hjälpa
till när det behövs. Det finns möjlighet att tävla i para-bordtennis om man vill.
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