Velkommen til sæsonen 2013-2014.
Vi håber at alle har haft en god sommer, og nu er klar til at svinge battet igen. Vi tror
på, at der venter endnu en spændende sæson foran os, hvor vi forhåbentlig igen kan
få store oplevelser gennem bordtennis.

Trænere
Desværre har vi i år mistet Jens Jensen og Thomas Skadhauge, der har valgt at holde pause, mens Mathias
Lindgaard skal på efterskole. Erik Bertie Jensen, Nichlas Kanstrup, Jonas Kristensen og Peter Bak-Jensen er
igen klar. Desuden har både Josephine Sørensen, Jacob Kristoffersen og Allan Simonsen sagt ja til at tage en
tjans som trænere. Samtidig med har vi fået en aftale med Lars Henrik Sloth om at træne vores
talentgruppe. Lars Henrik kender nogle fra et par træningsaftner i slutningen af sæsonen, og der er vist
ingen der i tvivl om det er lidt af et kup vi har gjort med ham. Frippe (Fredrik Asklund) kommer 5
weekender, hvor han vil stå for træningen. Vi står altså meget stærkt på trænerfronten. Vi har i denne
sæson valgt at gøre træningstiderne lidt kortere, men så dele op i flere hold – dels på grund af manglende
haltider, men også for at undgå overbelastninger på holdene.
Hvis du allerede nu ved, at du ikke vil spille i den kommende sæson, vil vi meget gerne vide det, da der de
sidste par år, har været venteliste.
Frippe-lejre
I år arbejder vi med at afvikle en del træningssamlinger i weekenden, hvor vi vil give mulighed for at
arbejde lidt mere i dybden end vi når til den daglige træning. Her er det Frippe, der skal stå for træningen.
Datoerne for disse Frippe-lejre er: 5-6. oktober, 16-17. november, 7-8. december, 1-2. februar, 22-23.
marts.
Yderligere oplysninger følger

Opstart af træningshold:
Mandag 2.9: Begyndere kl. 16.30-17.30
Mandag 2.9: Mere øvede kl. 17.30-18.30
Tirsdag 3.9: Junior/senior og talenthold kl. 19-21.00
Onsdag 4.9: Begyndere kl. 18.00-19.00
Onsdag 4.9: Mere øvede og del af talent kl. 19.00-20.00
Torsdag 5.9: Opstart Junior/senior og del af talent kl. 19.00-21.00

Stævner i Sjørring
Lørdag den 23.11: Bordtennis Galla med verdensstjernerne Jan Ove Waldner og Mikael Appelgren m.fl
Lørdag den 4.1: Thi-Tec & Punkt1 drive-in-stævne, Sjørring
Lørdag den 23.2: Bette Gris, Sjørring
Yderligere oplysninger
Kaj Thomsen 26 22 10 42 eller Peter Bak-Jensen 87 55 27 81
Læs mere på http://www.bordtennis.sjoerring.net og/eller følg på Facebook
https://www.facebook.com/Sjoerringbordtennisklub

