Hej!
Till att börja med ett stort tack för era insatser i samband med vår tävling den 16-18 mars!!
Bra jobbat alla funktionärer och bra kämpat av er som var med och spelade.

Angående träning framöver
-

-

-

Pingisskolan (måndagar och onsdagar) tränar organiserat med tränare fram till och med den
18 april. (Vi har våra tider kvar fram till slutet på maj, så det går bra att träna vidare på egen
hand i vuxens sällskap, men då utan tränare, och som sagt viktigt att vuxen person i så fall
finns närvarande hela träningen)
Observera att träning är inställd på skärtorsdagen (29/3) och annandag påsk (2/4).
Under påskveckan i övrigt är det träning som vanligt (vi kommer dock att behöva skifta
ordinarie tränare den veckan då några av våra tränare är bortresta)
I A+B+C-grupperna pågår ordinarie träning till och med den 26 april (Vi har våra tider kvar
fram till slutet på maj, så det går bra att träna vidare på egen hand i vuxens sällskap, men då
utan tränare, och som sagt viktigt att vuxen person i så fall finns närvarande hela träningen)
Från och med 30 april kan man fortsatt träna på våra träningstider men då på egen hand i
vuxens sällskap (om tränare skulle finnas på plats, kan träning komma att ske organiserat,
men utgå inte från det). Gör gärna upp med kompis om att träna på egen hand i vuxens
sällskap.

Säsongsavslutning/Klubbmästerskap/Pizzaparty
-

-

Onsdagen den 18 april kl 18.30 i bordtennislokalen kör vi säsongsavslutning med pizza och
klubbmästerskap (Träning för Pingisskolan som vanligt denna dag 17.30 – 18.30 för de som
vill)
Är tacksam om ni som tänker komma hör av er med ett vändande mail så att vi kan planera
pizzainköp och upplägg med spel etc. Föräldrar och syskon är också välkomna att delta. Ange
alla som kommer.

Nästa säsong 18/19
-

Säsongen 2018/2019 startar upp i slutet augusti/början september
Vi hoppas att alla vill fortsätta men för vår planering av träningsgrupper är vi tacksamma om
ni hör av er om ni inte önskar fortsätta spela under nästa säsong
Eventuellt kommer vi att köra ett läger tillsammans med Höökens BTK i Ekshärad i slutet på
sommaren. Återkommer med mer information om det.
Årsmöte kommer att äga rum den 18 september kl 18.30 (konferensrum Halvmånen i
anslutning till Sundsta Sporthall)
Återkommer med mer information i början på nästa säsong

PS. hör gärna av er med åsikter och synpunkter inför nästa säsong vad som kan förändras eller göras
bättre. Ju fler vi är som är involverade desto roligare och bättre blir det och vi delar på
ansvar/uppgifter, gemenskap och glädjen för sporten.
PS 2. nu på lördag den 24/3 spelar vårt div 3-lag sitt sista sammandrag för säsongen på Sundsta i Bsalen, kom gärna och heja på (det är salen som ligger närmast parkeringen men man måste gå in i
korridor ungefär där matsalen ligger, längst ned i korridoren till vänster ligger B-salen)
Med vänliga hälsningar
Carlstads BTK:s styrelse och tränare
via Per Hagberg

