Förbundskaptensmeddelande nr 79 / 2014

Läger Team Framtid 2
4-7 december i Eslöv

Information skickas till berörda föreningar som lämnar information till sin/sina spelare.
Pga kollision mellan detta läger och Pingisiadens regionsfinal, så kommer nedan rödmarkerade
spelare ej delta vid lägret. Vi kommer att ta ut spelare som ersätter dessa, efter tävlingshelgen 31 okt2 nov.
Uttagna spelare

Hanna Kjellson, Lyckeby BTK
Moa Arvidsson, KFUM Stocksund
Rebecca Muskantor, Åsa IF
Alma Rööse, Arvika BTK
Lisa Hafn, Spårvägens BTK
Kornelia Jönsson, Eslövs AI
Jennie Edvinsson, Halmstad BTK
Indra Andersson, Vaggeryds BTK
Reserver
Lina Svensson, Vara SK
Matilda Hansson, Partille PK
Cassandra Annergren, Ortvikens PK
Alice Hellgren, Mariedals IK
(rödmarkerade är födda 2003 och har Pingisiaden samma helg. De deltar inte vid lägret).
Ledare
Fang Zhang
Annika Orsvall (1 dag)
Röd markering = deltar ej på lägret
Grön markering = deltar på lägret
Gul markering = anmälda reserver som väntar på sin chans att få vara med
Samling/avslut
Samling 4 december, senast kl. 17.00 i Blomsterbergshallen .
Avslut 7 december vid lunch. Boka hemresor efter kl.12.00.
Träningshall
Blomsterbergshallen, Bruksgatan 32, Eslöv.
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Logi och mat
Mat och Logi i Eslövs Bordtennishall. Medtag sänglakan (lakan, påslakan, örngott).
Kostnad
2050:- per spelare, inkl. helpension. Faktureras resp. förening efter lägret, som bestämmer vem som
tar kostnaden, spelaren eller föreningen.
Anmälan
Anmälan så snart som möjligt eller senast 2 november till mats.hedin@svenskbordtennis.com
och zhang1983fang@hotmail.com.
Medverkan föräldrar/tränare
Föräldrar och hemmatränare är likt tidigare välkomna att besöka lägret.
Utrustning
Pingisutrustning (racket, shorts, t-shirts, skor, overall, löparskor, extra kläder, sängkläder (lakan,
örngott, påslakan, hopprep och anteckningsmaterial)
Allergier
Du som har någon allergi eller tar någon medicin, meddelar detta i samband med anmälan.
Resor (Ni som åker tåg, meddela ankomst till Fang)
Var och en ordnar och bekostar resor på egen hand. SBTF står för kostnader överstigande 800:- för
spelare från region norr. Ersättning utbetalas för kostnader överstigande 800:- utifrån billigast
möjliga färdsätt. Samordna gärna resor med andra. Skriv ut blankett reseräkning
(http://iof1.idrottonline.se/templates/Gallery.aspx?id=8376). Skicka detta underlag till Svenska
Bordtennisförbundet, Köping Arena, 731 85 Köping.
Övrigt
Det är viktigt att att man är frisk/skadefri och klarar av att vara med på träningspassen oavsett om
det är bordtennis eller fysövningar.
Upplysningar
Zhang Fang, tfn 073-845 89 15, zhang1983fang@hotmail.com
Annika Orsvall, tfn 0733-521 544, annika.orsvall@malmo.se
Mats Hedin, tfn 0708-21 21 56, mats.hedin@svenskbordtennis.com
Med vänliga hälsningar,
Zhang Fang
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