Motala Summer Camp
Motala Summer Open
6-11 juli 2021
6-9 juli Motala Summer Camp
Bordtennisläger för personer med funktionsnedsättning
10 juli Motala Summer Open dag 1
Tävling för personer med funktionsnedsättning
11 juli Motala Summer Open dag 2
Tävling för både personer med och utan funktionsnedsättning
Tränare i världsklass! Träna med landslagsspelare i världsklass!
Boende på hotell nära hallen!
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 27.
Lägret startar tisdag eftermiddag den 6 juli och avslutas efter tävlingen på lördag den
10 juli. 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, Carina Jonsson och Simon Nilsson.
På lägret kommer Sveriges Paralandslagsspelare att delta och även utländska
landslagsspelare (om covid 19-situaitonen tillåter). Vi kommer även ha bra sparring som
passar alla deltagare.
Priset för lägret inklusive första dagen på tävlingen är 2.400 kr/person och då ingår boende
tisdag till lördag samt frukost, lunch och middag. Första måltiden som ingår i avgiften är
middag tisdag den 6 juli och sista måltiden som ingår i avgiften är lunch lördag den
10 juli. 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 Hotell Östermalm/Hotell Carl Friman som ligger på kort gångavstånd till
träningshallen. Lägerdeltagare kommer att delas in i rum om 2-3 personer. Träningen och
tävlingen kommer att vara i Motala Sporthall.

OBS! På grund av rådande covid 19-situation kan
tävlingsdagarna bytas ut mot fler träningsdagar. Beslut om detta tas innan
den definitiva anmälan 20 juni.

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
Preliminär anmälan ska göras senast den 25 maj.
Definitiv anmälan och betalning av lägeravgift
ska göras senast den 20 juni.
Betalning görs till bankgiro 668-6026.
Givetvis gäller full återbetalning om lägret ställs in.

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
6-11 juli
Västers BTK
www.idrottonline.se/VastersBTK-Bordtennis/

Svenska Bordtennisförbundet
www.svenskbordtennis.com

Hotell Östermalm/Hotell Carl Friman
Hotell Östermalm i Motala (hotellostermalm.se)
Start (hotellcarlfriman.se)

Motala Sporthall
Sporthallar - Motala kommun

Motala Kommun
www.motala.se

