Välkomna till vår Pingisskola
Ropen skalla: Pingis åt alla!
Vill du prova på pingis?
Den 12e och 13e september börjar vår pingisskola i Halmstad Arena pingishall. Tveka inte!
Kom och testa en av de roligaste sporterna som finns. rack, bord och bollar har vi.
Halmstad BTK har en fin traditon av pingisskolor och våra tränare har en lång och gedigen
kunskap om träning för nybörjare i alla åldrar, både för pojkar och flickor. Klubben har bland
annat fostrat världsmästaren och OS fyran Jörgen Persson och SM vinnaren Åsa Carlsson.
Klubben vann SM 2018, vem vet kanske du också kan vinna någon tävling?
Anmälan till pingisskolan görs till info@halmstadbtk.som eller per telefon 0709-12 09 13
Ni kan även gå in på vår hemsida http://www.halmstadbtk.se/ och anmäla er genom att klicka
på ”Höstens Pingisskolor ”och sen klickar ni på texten skicka till info@halmstadbtk.som

Tider:
Du kan välja mellan följande 2 tider:
Onsdagar kl 17.30–18.30 med start 12e september
Torsdagar kl 18.00–19.00 med start 13e september

Föräldrainformation för nybörjare i pingis!
Bordtennis kan man börja spela när man är 6 år eller senare. Det är egentligen aldrig för sent
eller för tidigt att börja med sporten pingis. Och det är en sport som funkar utmärkt för både
flickor och pojkar.
I Halmstad BTK har vi en tradition av att fostra spelare, unga såväl som gamla, och vi arbetar
med professionella tränare.
Grundläggande regler:
Du spelar först till 11 i varje set en match är bäst av fem set. Du måste vinna ett set med 2
poäng. Varje spelad boll ges en poäng.
Serven slås genom att bollen först slås ner i egen bordshalva och därefter på motståndarens
bordshalva. Bollen får inte träffa nätet.
Läger under skolloven:
Skolloven är en bra tid för träning. Under dessa lov organiserar Halmstad BTK dagläger där
alla skolungdomar är välkomna.
Under sommaren har Halmstad BTK ett av Sveriges mest populära sommarläger.
Träningshall:
Vi tränar i Halmstad Arena C1-hallen (Pingishallen) vi har även träning i Söndrums skolan,
Oskarström (Valhalla gymnastiksal) och i Trönninge (Gula Villan)
Utrustning och kläder:
Racket, kläder och skor. För nybörjare finns rack och bollar.
T-shirt ingår i träningsavgiften, rack finns att köpa via våra tränare eller kansli.
Att delta i tävling:
Alla som vill får möjlighet att tävla.
Kontakt:
E-post: info@halmstadbrk.com
Telefon:: 0706-12 09 13

Jörgen Persson

