Vill du vara med på vårt sommarläger?
För vem?
Lägret är för dig som är född 1998-2003.

När då?
Lägret går under vecka 25, måndag-torsdag 9-15 och
vecka 26, måndag-fredag 9-15.

Hur då?
Under lägerveckan spelar du bordtennis, fotboll, brännboll
och innebandy i eller i närheten av hallen och du får även
köra Go-kart på banan i Hackefors.
Lunch äter vi i matsalen på SAAB AB och ett mellanmål
ingår i avgiften.
Samling sker i SAAB-hallen, Ensbovägen 6, varje dag
under veckan.

Anmälan ska innehålla:
Namn
Adress
Telefonnummer
Personnummer
E-post
Målsmans namn och telefonnummer
Pingisvana
Allergier
Vilken vecka man vill vara med
Anmälan ska skickas till Margaretha Boodh
marboo@email.com

Kostnad
Att vara med på 4-dagars-lägret (v 25) kostar 700,Att vara med på 5-dagars-lägret (v 26) kostar 825,Lägeravgiften betalas kontant första dagen på lägret.

Detta behöver du ha med dig
-

Skor för fotboll och gymnastikskor
Shorts och T-shirt
Överdragskläder
Pingisracket
Ett ombyte per dag, vi duschar och byter om innan
maten

Ledare på lägren är Mikael Brunnberg, Jonathan
Stockman, Lisa Eriksson, Mikaela Eriksson.

Upplysningar om lägret lämnas av:
Margaretha Boodh, 397206,
Sista anmälningsdag: Vi tar emot anmälningar tills det
blir fullt, så välkommen att höra av er om det finns
plats kvar.

Linköpings pingisklubb ……
…har sina rötter i SAAB Bordtennisklubb, men har sedan en tid
tillbaka spelat under sitt nya namn.

Verksamheten bedrivs i lokaler på Ensbovägen 6 (SAABområdet), där 12 bord finns uppställda dygnet runt.
Ett tjugotal ungdomar tränar året runt och tävlingsspelar både
innanför och utanför rikets gränser. Dessutom har vi en
ungdomsverksamhet, som går under namnet ”Pingisskolan”,
med lite yngre spelare där drygt 100 glada pingisspelare slåss
om borden under säsongen.

Om du har några frågor om pingis eller undrar om
träningsmöjligheter kan du kontakta oss på något av
nedanstående alternativ:
Besöksadress:
Postadress:
E-post:
Hemsida:

Ensbovägen 6
c/o Martin Hedlund, Rödbetsvägen 9
582 75 Linköping
kontakt@linkopingspk.com
http://www.linkopingspk.com
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