
Bordtennisklubben

     www.kviknaestved.dk

Ungdomsevent med Turnering, Kinatræning og klubmesterskab med sandpapirbat

Klubben vil gerne invitere alle ungdomsspillere i KVIK Næstved til en sjov, hyggelig og anderledes 
bordtennisdag, hvor der er mulighed for træning og turnering.

Det var klubbens plan og drøm, at vi skulle på klubtur til et stævne med vores ungdomsspillere, 
men da alle stævner i den nærmeste fremtid, enten er aflyst eller bliver afviklet på nedsat kraft, 
er det svært at komme ud og spille. Derfor må vi jo selv lave noget, så vores glade 
ungdomsspillere, kan få spillet kampe og i det hele taget få en sjov og hyggelig dag.

Hele dette arrangement bliver selvfølgelig afviklet efter de gældende sundhedsregler, som 
myndighederne har besluttet.

Dato: Lørdag d. 5. december 2020 kl. 10:45 – 17:45 

Sted: Ellebækskolen, afdeling Kalbyris, Solsikkevej 14, 4700 Næstved.   

Program: Kl. 10:45 Opsætning af borde og fælles opvarmning 

Kl. 11.30 spiller Talentholdet en juleturnering med alm. bat og udstyr.
Ligeledes kl. 11.30, har alle nye spillere mulighed for Kinatræning og instruktion.

Kl. 13.30 er der pause for alle.

Kl. 14.00 bytter vi rundt, så de nye spillere, afvikler en turnering og talentholdet har træning.

Kl. 16.00 er sandpapirs turnering for alle. Klubmesterskabet i sandpapir for ungdom bliver afholdt. 
Der bliver spillet i to klasser og opdelt efter styrke.

Kl. 17:45 Slut og fælles oprydning

Medbring bordtennisudstyr, drikkedunk, madpakke, klubtrøje (hvis man har), samt godt humør. 
Hvis der er forældre, der vil bage en kage, må i meget gerne.

Klubben vil udnævne nogle hjælpere på dagen, som vil fungere som trænere, samt guide de unge 
mennesker igennem dagen.
Derfor er der desværre ikke plads til forældre og andet familie i hallen, under dette arrangement.
Man må selvfølgelig gerne komme med sit barn, samt afhente. Husk at benytte mundbind. 

Klubben har fået en sponsor, der vil støtte ungdommen, med gode oplevelser og mere træning, 
derfor er det gratis at deltage. 
Tilmelding, er på mail til undertegnende, inden tirsdag, den 1/12-2020. 

Vel mødt! KVIK Næstved

Kim Rasmussen, Tlf.: 21 67 74 27. kim@kviknaestved.dk
Michael Jensen, Whats App og Tlf.: 20 93 74 67. jensen@kviknaestved.dk

Der tages selvfølgelig forbehold for, hvordan corona situationen udvikler sig og KVIK 
Næstved afvikler kun en sundhedsforsvarlig bordtennisdag.
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