Angående träning framöver
-

Vi tränar som vanligt i alla grupper fram tom tisdagen den 16 april (avslutning den 17 april, se
nedan)

-

Från och med vecka 18 med start den 2 maj kommer vi att erbjuda tränarledd träning en dag
i veckan på torsdagar för B+C+Pingisskola kl 17.15 – 18.30 och A-gruppen torsdagar 18.30 –
20.30. Tränare är Samuel och Ludvig Hagberg. Beroende på antalet deltagare kommer vi
kanske att köra med två tränare så att man kan få testa på mer individanpassad träning med
exempelvis bollåda, teknikövningar, fys etc, så ta chansen att träna vidare from 2 maj och tills
vidare fram till sommarlovet. Eventuellt kommer vi också att erbjuda sommarträning samma
tider som ovan. Håll utkik på vår hemsida www.cbtk.se för information om det längre fram.
Kolla alltid vår kalender på hemsidan för att se att det är träning.

-

Tom 2019-06-01 går det också bra att träna på egen hand i vuxens sällskap på våra helgtider
lördag 12-16 och söndag 12-15. Kontrollera på vår hemsida i kalendern att det inte är inställt
på grund av annan bokad aktivitet. Om det under dessa helgtider är låst till
bordtennislokalen så kontaktar ni vaktmästaren på 054-5402459 och säg att ni är
medlemmar i Carlstads BTK och ska träna på egen hand i vuxens sällskap.

-

Ingen träning på skärtorsdagen eller under påsklovet.

Säsongsavslutning/Klubbmästerskap/Pizzaparty
-

-

Onsdagen den 17 april kl 18.30 i bordtennislokalen kör vi säsongsavslutning med pizza och
någon form av pingisaktivitet (Träning för C-gruppen som vanligt denna dag 17.15 – 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 19/20
-

-

Som ni märkt ovan så avslutar vi inte säsongen 18/19 helt och hållet, utan kommer bedriva
träning på torsdagar för de som vill köra vidare.
Säsongen 2019/2020 startar upp i slutet augusti/början september
Vi hoppas att alla vill fortsätta även nästa säsong men för vår planering av träningsgrupper är
vi tacksamma om ni hör av er fram i augusti om ni inte önskar fortsätta spela under nästa
säsong
Årsmöte kommer att äga rum tisdagen den 17 september kl 18.30 (konferensrum Halvmånen
i anslutning till Sundsta Sporthall)
Återkommer med mer information i upptakten av nästa säsong

