
   
Græsted den 26. april 2018 Spilleudvalget  
Sendt til ØBTU’s klubber 
 
 

Sommerlejr 2018 
 
Fra mandag den 4. juli til fredag den 6. juli 2018 

 
 
 
ØBTU’s Spilleudvalg inviterer dig hermed til sommerlejr i Dalby ved Jægerspris.  
 
Der er plads til maksimalt 40 spillere på lejren, og drenge og piger er lige velkomne. 
Man tilmelder sig efter først til mølle-princippet. 
 
Træningen bliver afviklet i grupper, der passer til det niveau, man er på, og grupperne 
bliver trænet af hver deres trænere. 
 
Der er planlagt 2 træningspas om dagen samt aftenaktiviteter. Som aftenaktivitet vil 
der bla. være mulighed for udendørs fodbold, og hvis vejret er med os, skal vi også 
grille. 
 
Alt i alt sigtes der efter en lejr med høj kvalitet på såvel den træningsmæssige som 
sociale side. 
 
Husk, at de, der deltager på lejrene, bliver favoriseret, når vi inviterer med på ture til 
internationale stævner og lign. 
 
Når du deltager på en ØBTU-træningslejr, forventer vi, at du er interesseret i at lære, 
lytte og følger trænernes anvisninger både under træningen, i pauser og om aftenen.  
  
Følg med i tilmeldingslisten på ØBTU’s hjemmeside: www.oebtu.dk 
 
                                                  ********* 
 
Sted:   Solbakkehallen, Solbakkevej 26, Dalby, 3630 Jægerspris 
Lejren starter:    Mandag den 2. juli 2018, kl. 09:30 
Lejren slutter:  Fredag den 6. juli 2018, kl. 16:00 
 
Trænere: Markus Mikkelsen og Peter Harslund mfl. 
 
Medbring: alm. bordtennisudstyr, drikkedunk samt udendørs løbesko. Herudover skal 
du huske sovepose eller dyne og lagen. Der er lånemadrasser på stedet, men har du 
selv en god enkeltmandsluftmadras, så er det en god ide at have din egen med. 
 
Tilmelding: seneste tilmelding er mandag den 4. juni. 
Tilmelding foretages til ØBTU’s sekretariat på tlf. 42 41 43 18 (10.00 -14.00) eller på 
mail til oebtu@oebtu.dk. 
 



   
Betaling: Det koster 1.200 kr. at deltage på lejren. Beløbet indbetales til ØBTU, 
Postboks 207, 4800 Nykøbing F. på giro 408-6007 eller Nordea, reg.nr. 2650, 
kontonr. 6750120995, senest mandag den 4. juni. Husk at notere deltagernavn, 
mailadresse og klub på indbetalingen. 
Hvis du afmelder dig efter tilmeldingsfristen, er der ingen tilbagebetaling af 
tilmeldingsgebyr. 
 
OBS: Deltagere med allergi eller lignende bedes gøre opmærksom på dette i god tid, 
så køkkenpersonalet kan nå at indrette sig efter det. 
 
 
Spørgsmål om lejren kan rettes til Peter Stilling på tlf.nr. 20 12 73 79. 
  
 
 
Med håb om stor tilmelding og en rigtig god lejr. 
 
 
ØBTU’s Spilleudvalg 
 


