Ballerup Tennisklub

Velkommen til Ballerup Tennisklub sæsonen 2016

Tennis er sporten for alle aldre. De yngste begynder med at spille tennis, når de er 5 år. De
ældste er over 80 år - og still going strong.
I Ballerup Tennisklub har vi nogle rigtigt gode rammer for at dyrke både konkurrencesport og
motionssport. Der er gode muligheder for at holde sig i form gennem hele livet.
I Damgårdsparken råder Ballerup Tennisklub over 8 grusbaner, 2 minitennisbaner, en slåmur,
og et dejligt klubhus.
Grusbanerne kan benyttes af alle medlemmer i Ballerup Tennisklub fra den tidlige
morgenstund til sent på aftenen. Der er lysanlæg på 2 baner, så tennisspillet kan fortsætte
efter mørkets frembrud og helt frem til kl. 23. Minitennisbanerne og slåmuren kan benyttes af
alle, uanset om man er medlem af Ballerup Tennisklub eller ej.
Igennem hele sæsonen foregår der mange aktiviteter både
på banerne og i klubhuset. Læs mere om de mange muligheder
i denne folder og på klubbens hjemmeside: www.btk.dk

Gratis prøvetime
Både børn og voksne kan gennem hele sommersæsonen
henvende sig hos træneren om tirsdagen og torsdagen
i tidsrummet kl 16-18. Her kan du aftale gratis prøvetimer
og låne ketsjer.

www.btk.dk
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Familierabat

Adgang til baner og klubhus

Tennis er for hele familien. Derfor har Ballerup
Tennisklub et familiekontingent. For kr. 1900
kan alle i husstanden inkl. udeboende børn til
og med 24 år spille tennis hele
udendørssæsonen.
Almindeligt kontingent for hele
sommersæsonen for børn koster kr. 600,
voksne kr. 900.

Kun medlemmer af Ballerup Tennisklub har
adgang til banerne og klubhuset. Alle
medlemmer får udleveret et adgangskort og
en pinkode, som skal benyttes til at åbne
døren til klubhuset. Der er adgang til
klubhuset i tidsrummet kl. 6 til kl. 22. Uden
for dette tidsrum er tyverialarmen tilsluttet.

Reservation af baner
Indmeldelse
Alle kan spille på banerne lige så meget man
vil. HUSK altid at reservere banen i
Der er åbent for indmeldelse hele året, men
banebookingssystemet inden spillet
for voksne er det mest hensigtsmæssigt at
påbegyndes. Reservation af baner foretages
melde sig ind i maj måned, da der er gratis
træning for nye medlemmer i maj-juni og igen på skærmen i klubhuset eller på Internettet på
www.btk.dk
i august-september. For børn er der gratis
træning hele året. På klubbens hjemmeside
Alle medlemmer får udleveret et
www.btk.dk kan du læse mere om
medlemsnummer og en pinkode, som skal
indmeldelse.
benyttes for at reservere baner. Husk at
ændre pinkode en gang i mellem.

Træning for børn og unge

Alle klubbens børn og unge får tilbudt gratis
træning en eller flere gange om ugen.
Træningen foregår om eftermiddagen på
tirsdage og torsdage. Træningen varetages af
både professionelle trænere og klubbens egne
trænere. I skoleferien er der
sommerferieaktiviteter. Kontakt
ungdomsudvalget eller læs mere på
www.btk.dk

Træning for nye og let øvede
voksne
Alle klubbens nye medlemmer og alle let
øvede voksne tilbydes et gratis forårskursus
på 10 timer og et tilsvarende efterårskursus.
Kurset foregår på 5 hverdage i maj-juni og 5
hverdage i august-september. Læs mere på
opslag i klubhuset og på www.btk.dk

Kan en reserveret spilletime alligevel ikke
benyttes, skal reserveringen annulleres.
Retten til banen tabes, hvis man kommer
mere end 10 min. for sent. Spilleretten
tilfalder herefter de spillere, der i det
pågældende øjeblik spiller på banen – også
juniorer.
Juniorer under 16 år kan ikke reservere baner
efter kl. 17 mandag, tirsdag, onsdag og
torsdag. Dog kan seniorer reservere en bane
efter kl. 17 og medtage en junior under 16 år.

Emnetræning for seniorer
Emnetræningen henvender sig til både
seniorer, der ikke har spillet så længe og mere
erfarne seniorer, der ønsker at få forbedret
teknikken lidt. Det er enkeltstående
træningstimer, hvor et nyt emne trænes hver
gang. Du kan tilmelde dig en enkelt gang eller
du kan tilmelde dig til alle dagene. Det foregår
på en række hverdage før skoleferien og igen
efter skoleferien. Se datoerne på www.btk.dk

www.btk.dk
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Gæstekort

Privat træning

Medlemmer af Ballerup Tennisklub kan på
udendørsbanerne medbringe gæstespillere,
som ikke er medlem af Ballerup Tennisklub.
En gæstetime koster kr. 50,00 pr. person pr.
time. Gæstetimen reserveres og betales online
i bookingsystemet på www.btk.dk

Ønsker du træning eller finpudsning af dit spil
udover den træning, som klubben kan tilbyde,
kan du kontakte en af klubbens trænere for
private lektioner. Se en oversigt over klubbens
trænere på www.btk.dk

Pas godt på banerne
Gratis kurser
Der er mange muligheder for at deltage i
gratis kurser for tennisspillere. Bl.a.
trænerkurser, dommerkurser, idrætspsykologi
mv. Kurserne annonceres på opslagstavlen og
på www.btk.dk

Ballerup Kommune vedligeholder banerne, og
for at sikre at banerne forbliver gode hele
sæsonen, er det vigtigt, at vi alle passer godt
på banerne. Det vil bl.a. sige korrekt fodtøj, at
vi altid sørger for at jævne eventuelle huller
med det samme, feje banerne efter spil og
vande banerne, hvis de er meget tørre.

Tennis etik
Vintertennis
Indendørssæsonen varer fra den 1. oktober til
den 30. april. Alle juniorer får tilbud om
træning i indendørssæsonen. Seniorer kan
reservere baner i banebookingssystemet.
Reservation af baner foretages på skærmen i
klubhuset eller hjemmefra på Internettet på
www.btk.dk. Seniorer kan også få tildelt en
fast ugentlig spilletime. Se kontingentsatserne
for indendørs på www.btk.dk

Ryger der en bold ind på nabobanen, så
undlad at løbe ind for at hente bolden, da det
forstyrrer spillet, men råb: ”Ved lejlighed”. Så
bliver bolden leveret tilbage med et smil.
Skal du passere en bane, hvor der spilles, så
vent til bolden er ude af spil.

Medlemsmøde
Hvert år i februar afholdes den årlige
generalforsamling, men herudover afvikles i
oktober et helt uformelt medlemsmøde, hvor
ethvert emne med blot den mindste relevans
til klubben kan sættes til debat.

Hjemmeside og Facebook
På www.btk.dk kan du læse mere om Ballerup
Tennisklub.
Husk at ”like” Ballerup Tennisklub på
www.facebook.com/btk1919, så kan du nemt
følge med i nyheder og aktiviteter i BTK.

www.btk.dk
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Holdturnering for seniorer

Onsdagsturnering

Ballerup Tennisklubs deltager med et
seniorhold i SLTU’s holdturnering. Der spilles
5-8 lørdage i maj, juni, august og september.
Tilmelding foregår i april og maj måned, og
spillerne udtages af spilleudvalget.

I hele sommersæsonen afholdes der
onsdagsturnering kl 18-21. Turneringen
afvikles som doublekampe med skiftende
makkere, således at styrkeforholdet er
nogenlunde ens. Alle kan deltage. Man møder
blot op de onsdage, man har lyst.
Onsdagsturneringen er perfekt til at finde nye
makkere at spille med.

Holdturnering for motionister
Selvom du ikke er verdensmester i tennis, har
du mulighed for under hyggeligt samvær at
prøve kræfter med andre klubber i en
turnering. Der spilles 8-10 tirsdage i
sommerhalvåret, men du behøver ikke deltage
hver gang, hvis du ikke kan. Kontakt
motionistudvalget, hvis du har lyst til at
deltage.

Holdturnering for juniorer
Ballerup Tennisklub deltager i Sjællands
Tennis Union’s holdturnering for juniorer med
flere hold. Der spilles 5-8 søndage i maj, juni,
august og september. Har du lyst til at spille
med, kan du kontakte ungdomsudvalget.

Holdturnering for veteraner
Alle, der er fyldt 40 år, kan deltage i denne
turnering. Der spilles 5-8 søndage i maj, juni,
august og september. Ballerup Tennisklub
deltager i Sjællands Tennis Union’s
holdturnering for veteraner med flere hold.
Har du lyst til at spille holdturnering for
veteraner, kan du kontakte spilleudvalget.

Motionistarrangementer
Igennem sæsonen afholdes forskellige
turneringer for motionister. Det starter med
handicapturnering i forbindelse med
standerhejsningen, og senere er der
”landskamp” mod venskabsklubben i Sverige.
Arrangementerne bliver annonceret på opslag
i klubhuset og på www.btk.dk. Alle motionister
er velkomne.

Klubturnering
I denne turnering dyster man mod sine
klubkammerater for at finde årets klubmester.
Der spilles i flere forskellige rækker, så alle
kan være med uanset alder og evner.
Sædvanligvis afholdes klubturneringen i hhv.
april (indendørsmesterskaber) og august
(udendørsmesterskaber).

Livsnyderne
Hver torsdag formiddag spilles der
”torsdagstennis”. Efter tennisspillet er der
tradition for at der afsluttes med et par
håndmadder. Det er for alle motionister, der
har tid og lyst til at spille tennis på et roligt og
hyggeligt niveau - tilmelding til Kurt Eriksen
på tlf. 26746880 senest tirsdag kl. 12.

www.btk.dk

