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Frederik Løchte Nielsen er Danmarks bedste
mandlige tennisspiller. Frederik har vundet
doublemesterskabet i Wimbledon.
Følg med i Frederiks tenniskampe på
www.atptour.com.

Spil tennis i
Ballerup Tennisklub

Caroline Wozniacki er Danmarks bedste
kvindelige tennisspiller. Som junior vandt
Caroline mesterskabet i Wimbledon, og nu er
Caroline blandt de bedste i verden.
Følg med i Carolines tenniskampe på
www.wtatour.com

Du kan gå til tennistræning 1-3 gange om
ugen, og herudover kan du spille tennis med
dine kammerater og dine forældre hver
eneste dag, hvis du har lyst.
Har du spørgsmål, kan du sende en mail til
post@btk.dk Du er også velkommen til at
møde op tirsdag eller torsdag eftermiddag og
snakke med en af trænerne.
Udendørssæsonen starter søndag den 1. maj
kl 10, hvor der er standerhejsning. Denne
dag er der gode muligheder for en snak med
træneren og ungdomsudvalget.

Tennissportens Dag

Gratis prøvetime
Både børn og voksne har mulighed for at få
en gratis prøvetime. Kontakt træneren
tirsdage og torsdage kl 16-19.

Lørdag den 30. april kl 10-12 er der åbent
hus. Denne dag kan både du og dine
forældre prøve at spille tennis, og få en snak
med træneren og ungdomsudvalget.
Scan koden nedenfor og læs mere på
www.btk.dk
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Indmeldelse

Spil tennis hver dag

Indmeldelses foregår på klubbens
hjemmeside www.btk.dk. Du kan gratis
prøve om tennis er noget for dig. Mød op til
2-3 træningstimer før du bestemmer dig.
Ketsjer kan lånes.

Alle klubbens medlemmer kan spille på
banerne, lige så meget man vil.
Minitennisbanerne og slåmuren kan man
bare bruge, når de er ledige. Inden man
spiller på tennisbanerne, skal man reservere
banen i banebookingsystemet. Det foregår
på skærmen i klubhuset eller på Internettet
på www.btk.dk.

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

Turneringer for børn
Når du har lært det grundlæggende i
tennisspillet, har du mulighed for at spille
turneringer. Der er mulighed for at spille
både holdturneringer og individuelle
turneringer.

Træning for børn og unge
Alle klubbens børn og unge kan gå til
træning en eller flere gange om ugen.
Træningen foregår hver tirsdag og torsdag
fra kl. 16 til 19 i maj-juni og augustseptember. Træningen varetages af både
professionelle trænere og klubbens egne
trænere.
Træningen er gratis for alle juniorer, der har
betalt sit kontingent og repræsenterer BTK.

Forældre-børn træning
Du har også mulighed for at gå til træning
sammen med dine forældre. Så får både dine
forældre og du tennistræning. Der er
selvfølgelig også træning for voksne. Læs
mere om det på klubbens hjemmeside
www.btk.dk

Vintertennis
Indendørssæsonen varer fra den 1. oktober
til den 30. april. Alle juniorer får tilbud om
træning i indendørssæsonen. Det foregår
tirsdag og torsdag. Prisen for juniorer i
indendørssæsonen er 600 kr. inkl. træning.
Både juniorer og seniorer kan reservere
baner i banebookingsystemet. Reservation af
baner foretages på skærmen i klubhuset eller
på Internettet på www.btk.dk. Se
kontingentsatserne for indendørs på
www.btk.dk
Der er også mulighed for at benytte
minitennisbaner, spille bordtennis og
badminton i vinterhalvåret.

