PADELCAMP FOR UNGE
Lørdag d. 31. August kl. 10 -15:15 i The Padel Club, Slagelse
Det er med stor glæde at Dansk Padel Forbund, i samarbejde med Sparekassen
Kronjylland, kan tilbyde Danmarks unge padelspillere mulighed for at udvikle eget
spil og på samme tid møde jævnaldrende spillere helt uden betaling.

Er du mellem 11 år og 18 år og spiller padel?
Så skal du helt sikkert være med på vores gratis padelcamp. Alle niveauer er velkomne.
Du vil modtage undervisning af dygtige trænere, nogle af dem spiller på landsholdet.
Dét eneste du skal gøre er at tilmelde dig og møde op på dagen. Vi sørger for frokost, frugt og alt
det praktiske. Sjov træning, turnering og overraskelser. Har du ikke et bat, så kan du låne af os.
Du skal medbringe dine egne drikkevarer, en masse energi, dit gode humør og allervigtigst, du
skal have lyst til at spille padel.
Stor tak til Sparekassen Kronjylland som har betalt mad, baner og trænere.
Tak til cartri.dk for præmier til første- og andenplads i americanoturneringen.
Tak til padeludstyr.dk for kampbolde, overraskelse og indhold i goodiebag.
Vi glæder os alle til at tilbringe en fantastisk dag sammen med dig med masser af spil og godt
samvær i The Padel Club, Fabriksvej 12, 4200 Slagelse.

Tilmelding
Først til mølle, senest d. 17 august 2019
Tilmelding til ”Paulina Andreasson” på: pa@danskpadelforbund.dk
Vi skal bruge følgende information:
•
•
•

Navn
Fødselsdato
Telefonnummer.

VIGTIGT!! Da arrangementet er GRATIS, beder vi om
forståelse for at tilmelding er bindende - på forhånd tak.
For mere information: Kontakt Paulina tlf: 29808421

Dansk Padel Forbund(DPF) er et selvstændigt forbund med egen økonomi uden økonomisk støtte fra andre organisationer.
Alle forbundets opgaver udføres af frivillige ildsjæle. Du kan læse mere om vores historie på www.danskpadelforbund.dk
Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund har pr. 2018 indgået en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at Dansk Padel
Forbund fremover koordinerer padelaktiviteter i Danmark.
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Dagens program
Kl. 10:00

Velkomst og udlevering af ”goodiebags”, derefter opdeling i
hold.

Kl. 10:10

Roterende træningsøvelser på 4 baner med 1 træner på hver
bane.

Kl. 12:00

Frokost.

Kl. 12:30

Frit spil.

Kl. 13:00

Americano turnering, alle mod alle.

Kl. 15:00

Præmieoverrækkelse til første- og andenplads.

Kl. 15:15

Farvel, på gensyn og tak for i dag.
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