
                  

 
 

Ängby Sportklubb bjuder in till bordtennisträning Vårterminen 2023 

  
Plats: Norra Ängby skolas Aula  

Veckor:  16 januari – 31 maj  

 Inga träningar på sportlov och påsklov. Dagverksamhet finns i Vällingbyhallen under loven. 

 

Tränare: Engla Palmgren (engla@angby.com) 

 

Tider: Pingisskola N Ängby 1 måndagar 16:15-17:15 årskurs 1-2 Pojkar  

Pingisskola N Ängby 2 måndagar 17:25-18:25  årskurs 3-5 Nya och fortsättning 

 

Tider: Pingisskola N Ängby 3 onsdagar 16:15-17:15 årskurs 1-3 Flickor 

 Pingisskola N Ängby 4 onsdagar 17:25-18:25 årskurs 3-5 Fortsättningsgrupp 

 

Antal spelare: Max 9 elever i varje grupp och först till kvarn gäller.  

 

Observera: Att Ängby SK är i Norra Ängby skola, är ett samarbete med skolan sedan många år och där 

överenskommelsen är att skolans elever har förtur till platserna. 

 Denna hall hyr vi inte av idrottsförvaltningen. Får man inte plats i denna skola så har vi även 

grupper i Vällingbyhallen. Skolans elever har förtur fram till 31 december och sedan släpper vi 

lediga platser till elever från andra skolor. Elever från andra skolor kan redan nu anmäla sig men 

sätts på väntelista fram till 31 december. 

 

Startpaket: Det går även att köpa ett startpaket med ett mkt bra racket och fodral + 3 bollar 

från Butterfly för endast 650:-. Vill man beställa ett startpaket kryssar man i det vid anmälan eller så 

mailar man engla@angby.com  så lämnar vi ut racketen på första lektionen. 

Betalning för startpaket kan ske till konto pg. 15 28 04 - 1, (Ängby SK) eller swish 1234 55 54 54 

glöm inte att skriva (SP) startpaket och vem det gäller. 

 

Utrustning: Eleverna behöver ta med sig Idrottskläder,inomhusskor samt racket om man har.  

Racket finns även att låna. 

 

Upplysningar: Mikael Frank, eller Jessica Larsson på Ängbys kansli tfn. 89 67 83, kansliet@angby.com    

 

Anmälan: Görs direkt on-line på vår hemsida www.angby.com  klicka på ”Anmäla till Bordtennis”, 

klicka sedan på ”Pingisskola våren 2023”, välj Norra Ängby och fyll i alla uppgifter. 

 

Betalning: 1200:-/1 gång i veckan, 1800:-/2 gånger i veckan (Vi skickar ut faktura till den mailadress ni uppger 

vid anmälan) 

 Och då ingår lånerack, bollar, (Ängbys Pingisskola T-shirt till nya spelare) 

Även ni som går innevarande termin måste anmäla på nytt. 

 

Vi vill även passa på att rekommendera er att efter hand söka er till våra fortsättningsgrupper i 

Vällingbyhallen då ni där har bättre möjligheter till fler och längre träningar varje vecka. 

 

 

Vänliga Hälsningar Mikael Frank, Jessica Larsson, Engla Palmgren & Martin Abramson 
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