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Klokkeslett
14.00-16:00
16.00-16.30
16.30-17.00 Elite Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Ungdom 13-18 år
17.00-17.30 Elite Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Ungdom 13-18 år
17.30-18.00 Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Elite Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Ungdom 13-18 år
18.00-18.30 Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Elite Konkurransegruppe 1 Elite Konkurransegruppe 1
18.30-19.00 Konkurransegruppe 1 Konkurransegruppe 2 Elite Konkurransegruppe 1
19.00-19.30 Elite Konkurransegruppe 1
19.30-20.00 Elite Konkurransegruppe 1
20.00-20.30
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00

TRENINGSGRUPPE: Antall spillere Påmelding / registrering
Elite 7
Konkurransegruppe 1 5
Konkurransegruppe 2 5
Voksen 10-12
Ungdom 13-18 år 10-12
Bordtennisskole 6-12 år Espen/Ane Max 12
Bordtennisskole 13+ Max 10 SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær
Åpent hus, tirsdag
Åpent hus, fredag
Gamle helter
Pensjonisttrening

BESKRIVELE AV 
GRUPPENE:
Bordtennisskole 6–12 år 
Bordtennisskole 13+

Ungdom 13-18 år

Konkurransegruppe 2

Konkurransegruppe 1

Elite

Voksen

Åpent hus tirsdag
Åpent hus fredag
Gamle helter
Pensjonisttrening

Grupper / sammenslåtte grupper Grupper / sammenslåtte grupper Grupper / sammenslåtte grupper Grupper / sammenslåtte grupper
Onsdager

Grupper / sammenslåtte grupper
Mandager Tirsdager Torsdager Fredager

Alf Antonsen

Pensjonisttrening Pensjonisttrening

Åpent hus/kampdag
Åpent hus/kampdag
Åpent hus/kampdag
Åpent hus/kampdag

Espen/Ane/Andreas W

Åpent hus
Åpent hus

Åpent hus
Åpent hus

Elite
Elite
Elite
Elite

Elite

Espen/Ane

Ungdom 13-18 år
Ungdom 13-18 år

Sigbjørn/Roger

Espen/Ane/Andreas W

Voksen
Voksen
Voksen Konkurransegruppe 2

Bordtennisskole 6-12 år
Bordtennisskole 6-12 år

Bordtennisskole 13+
Bordtennisskole 13+

Navn/beskrivelse
Andreas, Andreas, Ketil, Sten-Eigil, Bjørn Idar, Evgenii, Kristina

Åpent for alle pensjonister

Søndag
Grupper / sammenslåtte grupper

Gamle helter

Sigbjørn, Roger, Sven M, Tore, Frank, Thomas, Michal, Bjørn S, Johan N

Kristine, Malin, Alex, Auden, Eivind
Storm, Sondre NP, Adrian, Vegard, Ulrik,

Daniel, Martin, Truls B, Noah, Sivert, Markus, Benjamin, Terje

Voksen
Voksen
Voksen
Voksen

Konkurransegruppe 2

Elite
Elite
Elite

Gamle helter

Oppstart 9. sept.
Gratistilbud til alle som ønsker å spille. Folk som ikke er medlem i klubben blir prioritert
Åpent for alle medlemmer i klubben.

Trener/ansvarlig:

Sigbjørn/Roger/Tore/Sten-Eigil/Sven Martin

Andreas W/Andreas D

Sten-Eigil/Andreas W

Espen/Ane

Gamle helter
Gamle helter

Gamle helter
Gamle helter
Gamle helter

Nybegynnerkurs på 3 måneder for nye barn/ungdom. Her vil man lære rett grep og grunnleggende slagteknikker og bevegelser. Når bordtennisskolen er fullført blir deltakerne flyttet til nye grupper hvis de ønsker å fortsette. Det vil bli gjennomført to runder med 
bordtennisskole hver sesong. Den første vil gå fra september til november, den andre vil bli fra januar til mars.

Gruppe for ungdom som har lyst å lære og bli bedre eller bare spille for gøy. Viser man interesse og fin utvikling her, er det kort vei til konkurransegruppene.

Det neste steget etter bordtennisskolen for de som har lyst til å satse videre på bordtennis og har vist interesse og framgang gjennom bordtennisskolen. Her går man opp fra 1 til 3 treninger i uka, man får bedre sparring og man kan få muligheten til å delta på nasjonale 
stevner.

Det neste steget etter konkurransegruppe 2, og det nest høyeste nivået i klubben. Hær vil man få enda bedre sparring enn på konkurransegruppe 2 og man kan få muligheten til å spille 3. divisjon og nasjonale stevner. Det vil stilles krav til at man deltar hvis man blir 
tatt ut til et nasjonalt stevne eller en serierunde. Man må å regne med og måtte hjelpe til med sparring på en lavere gruppe 1 gang i uken.

Det øverste steget i klubben. Dette er gruppen for de beste spillerne i klubben som spiller på 1. divisjons laget og som satser på å gjøre det bra i nasjonale stevner. Det er tøffe krav for å komme med på denne gruppen. Man må vise over lengre tid at man har rett 
innstilling til trening, at man skjønner hva som må til for å utvikle seg og man må selvfølgelig ha nådd et visst sportslig nivå. Her må man å beregne å være sparring 1 gang i uken på en lavere gruppe.

For voksne medlemmer som spiller/har spilt aktivt eller som bare har spilt en liten stund. Hær har folk forskjellige mål med treningen. Noen spiller bare fordi det er gøy eller for å holde seg i form, mens andre trener mer målrettet for turneringer eller seriespill.

Gratistilbud hver tirsdag til alle som ønsker å spille bordtennis. For  ikke-medlemmer.

Åpen trening for alle medlemmer i klubben. Denne treningen må man melde seg på i Spond appen senest 1 time før treningsstart. Hvis man ikke har meldt seg på kan man ikke regne med å få spilt dersom det er fult.

For voksne spillere som har spilt aktiv bordtennis i flere år.

Dagtilbud for alle pensjonister.

I Bodø BTK har vi treningsgrupper for spillere i alle aldre og på alle nivåer. Alt fra nybegynnere til elite spillere på høyt norsk nivå. Trenerne i klubben plasserer spillerne i gruppene og flytter de oppover i systemet etterhvert som de utvikler seg 
og blir klare for det. Alle medlemmene i klubben skal registrere seg i Spond (https://group.spond.com/NMESG). Der vil man få varsler om at det er trening og om kommende arrangementer. Man er automatisk påmeldt til alle treningene, men 
kan man ikke delta på en trening må man melde seg av i Spond-appen og gjerne skrive i kommentarfeltet årsak. Da blir det lettere for trenerne og planlegge og organisere treningene.

Treningstider Bodø BTK, sesongen 2019/20

Oppstart 9. sept. SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær

SPOND - Påmelding
SPOND - Påmelding

SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær
SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær
SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær
SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær
SPOND - gi beskjed om oppmøte / fravær

FRITT OPPMØTE - IKKE MEDLEMMER

Introdusere SPOND etterhvert
Sven Martin Sven M, Sigbjørn + andre gamle helter

Gamle helter


