
 

 

Uofficielt DM i Bordtennis  
 

Hej alle Bordtennis-interesserede. 

 

Så er der kommet en herlig nyhed til de mange bordtennis interesserede i døvesporten! 

 

Baggrundshistorie 

Aleksander Madsen og Veronica Badica har netop fået etableret en bordtennis afdeling under Døvania 

på dennes sidste generalforsamling d. 13. marts 2016. Dog er Døvanias Bordtennis afdeling ikke åbnet 

officielt med medlemmer og kontingent endnu, da vi først vil åbne den, når vi har en rigtig træningshal 

med vores egne tider, hvilket vi stærkt regner med vil komme til at ske efter sommeren 2016. Indtil da 

spiller vi privat i Høje Taastrup. 

Uofficielt Danmarks Mesterskab i bordtennis 

Vi håber på/drømmer om at der vil komme flere medlemmer til Døvania bordtennis og at flere klubber 

får interesse for at etablere en bordtennis afdeling under sig flere steder i Danmark.  

Vi har derfor tænkt os til at lave et uofficielt DM 2016 i bordtennis frivilligt for at vække interessen for 

denne fantastiske sport. 

Det foregår i Sorø hallen, hvor der er gode parkeringsforhold, kiosk med mad og elevator til 

gangbesværede. 

ALLE er velkomne til at komme med og få et godt indblik i interessen for bordtennissporten inden for 

døveverden her i Danmark, som tilskuer eller spiller. Om end det kræver tilmelding som spiller. 

Har din indre bordtennis-sjæl måske lyst til at komme og spille med til den uofficielle DM-turnering? Så 

kom!  

Information: 

Hvornår: lørdag d. 21. maj 2016 fra kl 9.00 til ca. 18.00 

Stedet: Sorø Hallen (Hal 3), Ringstedvej 20, 4180 Sorø 

Pris: 100 kr. pr person. 

Max. Antal: 35 deltagere. Der køres efter først-til-mølle-princippet. 

Fristen: 10. maj, så tilmeld dig nu!  

Tilmelding: Ved at sende pr. mail til Veronica på veronicabadica@gmail.com (Husk navn på deltager) 

Udstyr: Vi sørger for borde, net og bolde, du skal bare tage dit eget bat med. 

Betalingsinfo:  

Enten til kontonr:  

reg: 4434 konto: 4748738266  

eller på MobilePay: +45 60 14 77 93 (HUSK at skrive navn på deltager på overførelsen) 

Tilmelding er bindende når man har betalt tilmeldingsgebyr på 100 kr. 

 

Sæt det i din kalender, del det med dine venner og så SES VI til uofficielt DM i bordtennis! Er du frisk? 

Vi er! ☺ 

For spørgsmål, skriv til os på: 

atom-nedbryderen@hotmail.com eller veronicabadica@gmail.com 

Med glædelige bordtennis hilsner fra,  

Aleksander Madsen og Veronica Badica. 


