
Spånga TBK bjuder in till sommarläger dagtid 

(extraträning) i tennis under sommaren. 

V.24  

14-18 Juni 
Juniorläger 12-17 Hela veckan 2650 kr inklusive lättare förtäring eller 600 kr per dag. 

Seniorläger 17-19 hela veckan 2000 kronor eller 500 kr per dag 

14-15 Juni,16-17 Juni 
Minitennisläger 09-11 För 2 dagar 800 kr eller 500 kr per dag 
 
V 25, (20-24 Juni) 
Juniorläger 12-17 Hela veckan 2650 kr inklusive lättare förtäring eller 600 kr per dag 
 
Seniorläger 17-19 Hela veckan 2000 kr eller 500 kr per dag. 
 
21-22 Juni,23-24 Juni 
Minitennisläger 09-11 för 2 dagar 800 kronor eller 500 kr per dag. 
 
V 26 (28 juni-2 Juli) 
Juniorläger 12-17 Hela veckan 2650 kr inklusive lättare förtäring eller 600 kr per dag. 
 
Seniorläger 17-19 Hela veckan 2000 kr eller 500 kr per dag 
 
29-30 juni och 1-2 Juli 
Minitennisläger 09-11 för 2 dagar 800 kr eller 500 kr per dag. 
 
V.32 (9-13 Augusti) 
Juniorläger 12-17 Hela veckan 2650 kr inklusive lättare förtäring eller 600 kr per dag 
 
Seniorläger 17-19 Hela veckan 2000 kr eller 500 kr per dag 
 
10-11 Augusti,12-13 Augusti 
Minitennisläger 09-11 för två dagar 800 kr eller 500 kr per dag. 
 

 

 

 

Anmälan görs till kansli@spangatbk.se och är bindande, på grund av 

pandemin är det ett maxantal så det är först till kvarn som gäller. Kan 

ställas in med kort varsel. 

mailto:kansli@spangatbk.se


Dagläger (Extra träning) under sommaren 

Spånga TBK inbjuder till dagläger för juniorer i bordtennis 

under sommaren 

Pris 5 dagar 1 600kr inklusive lättare förtäring 

Pris per dag 400kr inklusive lättare förtäring  

V 24 (14-18 juni) klockan 12-17 

 

V 25 (20-24 Juni) klockan 12-17 

 

V 26 (28 juni-2 Juli) klockan 12-17 

 

V 32 (9 Augusti-13 Augusti) klockan 12-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan görs till kansli@spangatbk.se och är bindande, på grund av 

pandemin är det ett maxantal så det är först till kvarn som gäller. Kan 

ställas in med kort varsel på grund av covid 19 

mailto:kansli@spangatbk.se

