Smash
April 2017
Medlemsblad for Ballerup Tennisklub

Foto: Minibanerne renoveres 1.0.
Det skal være slemt før det bliver godt :o)

HUSK: Tennisfesten den 10. juni
..følg med på BTK’s hjemmeside og opslag i klubhuset…!

1

Morgenhygge!

Foto: Klubbladet Smash var årsag til, at der blev serveret morgenmad ved
generalforsamlingen. Det faldt i god jord, så er det mon starten på en ny tradition?
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Annoncer:
Kvartside
Halvside
Helside

300,00 kr
550,00 kr
880,00 kr

Specialpris for samme
annonce i 3 efterfølgende
blade.

side

Indlæg til næste nummer af
Smash indsendes senest den
18. september 2017 til:
liserasmus@c.dk
i Word-format.
Tryk:
Grafisk Værksted, Ballerup
Kommune.
Oplag: 150
Smash kan også læses på
www.btk.dk

Ballerup Tennisklub ønsker alle
medlemmer en god sommer :o)
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Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Bestyrelse
Formand:
Kurt Christiansen
Næstformand:
Lone Nellemose
Kasserer:
Erik Hvalsøe
Rasmus Trads
Bjarne Skov
Torben Michalski
Steen Nellemose Hansen

lone.nellemose@gmail.com
medlem@btk.dk
liserasmus@c.dk
frimann.skov@gmail.com
tmc@dsv.com
steen.n.hansen@gmail.com

Spilleudvalg
Formand:
Michael Corfitzen

michaelcherbert@hotmail.com

Ungdomsudvalg
Formand:
Torben Michalski
Rene Storm Pedersen
Christen Sloth

tmc@dsv.com
stormp2@gmail.com
christen.sloth@gmail.com

Festudvalg
Formand:
Kirsten Timmermanns
Anette Sabro
Rasmus Trads
Michael Thielsen
Ann Storm Pedersen

kirtim2605@gmail.com
anette.sabro@gmail.com
liserasmus@c.dk
mcth@sport.dk
stormpedersen@ppg.com

Bladudvalg
Formand:
Rasmus trads (ansv.)
Niels Tegne-Hansen
Johnny Jakobsen
Steen Dühring
Blomsterudvalg
Formand:
Lene Jørgensen
Ann Storm Pedersen
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post@btk.dk

liserasmus@c.dk
tegnehansen@gmail.com
mjp@jakobsen.mail.dk

steendh@hotmail.com

lene_joergensen@hotmail.com
stormpedersen@ppg.com

Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Motionsudvalg
Formand:
Bjarne Skov
Steen Pedersen
Jørgen Antonsen
Kurt Jensen
Gitte Ravn

frimann.skov@gmail.com
Petersensteen2@Gmail.com
jbantonsen17@gmail.com
gade@jensen.mail.dk
gitte@kravn.dk

Træner
Jens Brodersen

jens@btk.dk

Bane- og klubhusudvalg
Formand:
Steen Nellemose Hansen
Johnny Gruhl
Kirsten Timmermanns
Annie Hessel
Kurt Christiansen
Michael Thielsen
Erik Hvalsøe
Rasmus Trads
John Dühring
Anette Sabro
Kirsten Johansen

steen.n.hansen@gmail.com
jmgruhl@mail.dk
kirtim2605@gmail.com
Amhessel@Privat.Dk
post@btk.dk
mcth@sport.dk
medlem@btk.dk
liserasmus@c.dk
johndu@live.dk
anette.sabro@gmail.com
kirsten2@klbn.dk

Sponsorudvalg
Formand:
Rasmus Trads
Steen Dühring

liserasmus@c.dk
steendh@hotmail.com

Livs-nyderne
Kurt Eriksen
Jørgen Antonsen

ke-ij@mail.tele.dk
jbantonsen17@gmail.com

Revisorer
Lise Lundov
Frode Gabrielsen
Kjeld Halvorsen (suppleant)

liserasmus@c.dk
frodekirsten@c.dk

Damgårdsparken
Mobile Pay

44979547
91566457

BTK e-mail
BTK hjemmeside
BTK er på Facebook

post@btk.dk
www.btk.dk
www.facebook.com/btk1919

kjeldhalvor@mail.dk
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Formanden har ordet
Foråret er på vej og vejret tilsmiler tennisfolket. Det har været
en mild vinter og marts har været gunstig for tennisbanerne.
Standerhejsningen med den officielle åbning af banerne
foregår søndag den 30. april, men vi forventer at banerne kan
åbnes midt i april.
Vi forventer også at kunne indvie de ny renoverede
minitennisbaner i forbindelse med Standerhejsningen. I
skrivende stund mangler kun monteringen af tæppet.
Der er gang i byggeplanerne på Tapeten. Mulighederne på
Tapeten er mange, og der kommer også mange gode idéer på
bordet. Vi forventer, at planerne begynder at tage mere
konkret form hen over foråret.
Tennisbanerne er fremover aflåst, og man skal bruge en kode for at komme ind på
tennisbanerne. Dette tiltag har været nødvendigt, da vi har været plaget af gratister gennem
længere tid. På den måde kan vi forhåbentlig sikre at alle, der benytter banerne er med til at
betale til fællesskabet, samt behandler banerne på den rigtige måde.
Som nævnt på generalforsamlingen er økonomien stram. Vi er kun ca. 300 medlemmer i
BTK, og vi kunne sagtens være 50-100 flere. Det ville gøre det meget nemmere at
opretholde det aktivitetsniveau, som vi alle synes godt om.
Bestyrelse og udvalg gør hvad de kan for at tiltrække nye medlemmer, og vi håber også at
alle andre vil være med til at informere om de gode faciliteter og aktiviteter, som vi har i
BTK.
Vel mødt til sæsonen 2017.
Kurt Christiansen

Fritidsordningen Fridrætten lukker
Fridrætten, der er en fritidsordning med fokus på idrætsaktiviteter, lukker desværre. Antallet
af deltagere er faldet drastisk, hvilket givetvis hænger sammen med de lange skoledage i
den nye skolereform.
Fridrætten har gennem mange år benyttet tennishallen på
Tapeten til en del af deres aktiviteter, men det er altså slut nu.
Det er selvfølgelig positivt, at BTK kan disponere over flere
timer på Tapeten, men det er samtidigt trist at børnene ikke har
tid og mulighed for at dyrke idræt i samme omfang som
tidligere.
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Adgang til klubhus og baner
Der er blevet monteret låse på dørene til tennisbanerne pga.
problemer med gratister gennem længere tid. Der skal bruges
en adgangskode for at åbne dørene, og denne kode kan ses,
når man er logget ind i bookingsystemet. Koden vil blive
ændret i løbet af sæsonen.
Klubhuset i Damgårdsparken er normalt aflåst. Seniorer skal
have udleveret en adgangsbrik,
mens det normalt ikke er nødvendigt
for juniorerne at have en
adgangsbrik, da klubhuset er åbent i
træningstiden.
Udlevering af adgangsbrikker kan ske i forbindelse med
standerhejsningen og på udvalgte onsdage. Datoerne annonceres
på hjemmesiden.
KC

Hjemmesiden og Facebook
Husk at følge med på hjemmesiden og Facebook.
Alle aktiviteter vil blive annonceret på hjemmesiden
www.btk.dk. Facebook vil også blive brugt til at annoncere
arrangementer.
Så husk at gå ind på www.Facebook.com/btk1919 og ”like”
siden, så du får en notifikation, når der kommer nyt på BTK’s
Facebook side.
KC

Test af boldfangst på bane 5 og 6
Som I sikkert ved, har vi fået repareret trådhegn omkring banerne i
efteråret.
Det kan dog ikke helt afhjælpe problemet med at bolde smutter under
hegnet mod fodboldbanerne på bane 5-8.
Vi tester i denne sæson et lavt siddende vindnet på bane 5 og
afdækning med trykimprægneret træ på bane 6.
Meld gerne tilbage til undertegnede hvad I oplever ved de 2 metoder.
Mvh. Steen Nellemose
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Nyt fra ungdomsudvalget
Datoen siger marts 2017 - foråret begynder så småt at titte
frem, der er ikke længe til, at vi skal begynde at træne
udendørs igen og betræde det røde grus. Det betyder, at vi nu
igen skal vænne os til pludselige vindstød, skæve opspring
og måske lidt mere tilfældige afgørelser. Men bedst af alt
skal vi forhåbentlig se frem til super godt vejr med masser af
solskin.
Udendørssæsonen er også ensbetydende med holdturnering.
Igen i år stiller vi med 3 hold i junior afdelingen U12 - U14
og et U16 hold. Vi mangler på nuværende tidspunkt
holdledere til alle 3 hold, så hvis der sidder forældre og overvejer at hjælpe til med lidt
frivilligt arbejde, ser vi frem til at høre fra jer.
Datoerne for vores kampe vil blive nævnt længere
nede i dette indlæg. Hjælpen vil primært bestå af
kørsel til kampe og bistå med det rent praktiske
omkring afvikling af hjemmekampe. Der vil altid
være en fra ungdomsudvalget tilstede og hjælpe
til. Som nævnt i Smash, som udkom i januar, har
vi super gode rammer i BTK, hvor vi sætter
kammeratskab og frivillighed meget højt. Derfor
mød op og bak op omkring klubben og de enkelte
hold.
Der vil i løbet af 2017 være en del aktiviteter,
hvor vi vil prøve at komme ud til flere personer
for den vej igennem at se, om vi kan fastholde den
gode udvikling, vi har i antallet af medlemmer i
juniorafdelingen.
Følg med på vores Facebook side eller vores hjemmeside www.btk.dk, hvor vi vil skrive
om tiltag.
Til slut vil jeg nævnte nogle vigtige datoer, som alle skal være opmærksomme på. Husk der
vil være en mindre turnering i forbindelse med
standerhejsningen for både junior- og seniorspillere.

Tennissportens dag 29. april
Standerhejsning 30. april
Sidste tirsdag indendørs 25. april
Sidste torsdag indendørs 27. april
Første tirsdag udendørs 2. maj
Første torsdag udendørs 4. maj
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Nyt fra ungdomsudvalget (fortsat)
På følgende datoer vil der blive spillet holdkampe. For
juniorspillere vil det altid være på søndage:.

14. maj
21. maj
28. maj
20. august
27. august
03. september
Jeg vil hermed på vegne af ungdomsudvalget ønske alle en super udendørssæson med
masser af godt vejr.
Torben Michalski

Nyt fra Livs-nyderne
Livsnyderne afslutter snart deres 9 sæson på Tapeten
og rykker fra 1. maj igen udendørs på banerne ved
Damgårdsparken. Det ser vi alle frem til.
Holdet har været fyldt helt op det meste af vinteren,
og vi har siddet tæt på 1.sal under de hyggelige
frokoster.
Nu hvor vi flytter udendørs, får vi mere plads både på
banerne og indendørs.
Det betyder at vi igen kan optage nye spillere på
holdet.
Vi spiller stadig hver torsdag
fra kl. 10.00 -12.00 med
efterfølgende frokost til ca. kl. 13.15.
Hvis du har lyst til at være med, skal du være medlem af BTK, og
ikke nybegynder.
Er du interesseret, så henvend dig til Kurt Eriksen og få en snak på
tlf.: 44 68 34 69 eller mobil: 26 74 68 80
Vel mødt.
Kurt Eriksen
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Smash interview’et
Redaktøren valgte – i hvert fald afstandsmæssigt - en nem
løsning, idet han mindre end 400 meter fra sit hjem
besøgte et af de mange medlemmer, som bor i Måløv:

Emma Hochstein
Hvor gammel er du?
Jeg er 12 år.
Hvor længe har du boet her i området?
Jeg kom til Danmark fra Tyskland, da jeg var 7 år, og jeg
har boet her i Måløv i 4 år.
Hvornår og hvorfor blev du medlem i BTK?
Det gjorde jeg for lidt mere end et ½ år siden, fordi jeg
gerne ville spille tennis igen, sådan som jeg gjorde det helt tilbage til tiden i Tyskland. - Jeg
har også spillet en kortere periode i B 1903.
( Emma har det absolut ikke fra fremmede, da hendes mor Saskia spiller på så højt et
niveau, at hun agerer fast træningspartner med klubbens suverænt bedste kvindelige spiller
Lene Schou /Red. )
Dyrker du ellers andre former for sport?
Nej ikke lige for tiden.
Jeg har tidligere gået til ridning og spillet en hel del fodbold.
Er du glad for at være i klubben?
Ja, det er rigtig dejligt.
Får du noget træning?
Ja, jeg går til træning hos Jens. ( Jens Brodersen /Red.)
Han er rigtig go’. Han har i hvert fald lært mig meget.
Hvor ofte spiller du?
Højst en gang om ugen, og det synes jeg er for lidt.
Men min skolegang optager i øjeblikket temmelig meget tid, da jeg for en måned siden
skiftede fra Måløv Skole til Zahles Skole på Nørre Voldgade.
( Zahles Skole er en berømt og legendarisk pigeskole, hvor bl.a. de tre søstre dronning
Margrethe, eksdronning Anne Marie og prinsesse Benedikte fik deres børnelærdom /Red.)
Hvorfor skiftede du skole?
De er mere seriøse på Zahles!!!
( Fantastisk svaret Emma. Jeg håber, at du fremover også vil synes, at der bliver lagt
tilstrækkelig vægt på seriøsiteten her i Ballerup Tennisklub /Red.)
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Referat af generalforsamling
i Ballerup Tennisklub
søndag den 19. februar 2017 kl. 10:00
i klubhuset i Damgårdsparken
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter Hesselholt
Peter er valgt
2. Valg af stemmetællere
Kirsten Timmermanns og Christen Sloth
33 er mødt, heraf 3 passive
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretningen har været runddelt, og Kurt, har følgende bemærkninger til denne,
Det er primært manglende medlemmer, som gør, at det bliver nødvendigt med en
kontingentforhøjelse.
Kurt oplyser ligeledes, at fridrætten lukker i 2017, hvilket betyder at der bliver flere ledige
timer på Tapeten.
Kurt afslutter med en stor tak til alle de frivillige kræfter, der har været i gang i det
Forløbne år. Medlemmer, der ikke er bange for at give en hånd med, samt trænere
mm-.
Ebbe spørger, at
renoveringen af Tapeten, kan
have indflydelse på om
banerne skal
Lukkes i en periode. Dette
ved vi ikke noget om endnu,
men givetvis vil der komme
en lukket periode.
Jørgen Antonsen, spørger om
underskuddet evt. kan have
noget at gøre med at,
Ikke alle har en fast
banetimer på Tapeten, og
dermed betaler lavere
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Referat af generalforsamling
kontingent
Dette menes ikke at være tilfældet.
Kurt orienterer omkring de nærliggende Tennisklubber, der har et stort kontingent
men, at de også en del betalte administrative arbejdende og dyre trænere.
Ligeledes orienterer Kurt omkring skolernes brug af faciliteterne, men da dette skal
Ikke være betalt af BTKs medlemmer, har vi holdt igen med dette.
Gitte spørger til et spejl og en stikkontakt til damernes omklædningsrum på Tapeten.
Torben Mikalski, Ungdomsudvalget
I 2016, var der 4 juniorhold tilmeldt til turneringsspil, hvoraf det ene måtte trækkes pga
mgl. tilslutning,
Skoletennis, der er ikke særlig tilslutning fra skolerne i Ballerup (rent økonomisk),
hvorfor dette ikke er særlig attraktivt for BTK
Ungdomsudvalget forslår, at der for at mindske underskuddet, skal være mere
Brugerbetaling fra spillerne til diverse aktiviteter.
Ligeledes oplyser Torben, at Ballerup Kommune, nu igen opretter en portal til
sommerferieaktivteter, således, at der igen vil blive større interesse for denne aktivitet.
Gitte Ravn, spørger om der evt. kan være en kontakt til de omkringliggende
klubber, der har nedlagt deres juniorafdelinger. Torben og Kurt oplyser, at dette bliver taget
op på general forsamling i DTU.
Bjarne Skov, motionsudvalget
Takker alle de kræfter, der har
hjulpet til i den forgangne sæson
Opstart af onsdagsturnering den
10.5.2018.
Der bliver besøg af Falkenberg til
september
Begge motionshold har klaret sig
godt, og fortsætter i 2017
Steen Nellemose,
klubhusudvalget
Minibanerne er ved at blive
renoveret, og skulle være i klar til sæsonstart
Der er kommet låse til banerne, som Steen oplyser koden på. Denne vil blive skiftet flere
gange i løbet af sommersæsonen, og vil være tilgængelig i bookingsystemet.
Banerne klargøres den 8. April 2017, alle er velkomne til at deltage i dette.
Ebbe spørger til info omkring koderne, dette vil komme til at stå i bookings
systemet.
Bestyrelsens beretning er nu godkendt.
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Referat af generalforsamling
7 minutters rygepause
4 Kassereren forelægger regnskabet, samt forslag til kontingentforhøjelse
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentforhøjelse: 50 kr. for hhv. Udendørs og
Indendørssæsonen for både voksne og børn. Familieabonnementer hæves med
100 kr.
Regnskabet er godkendt
Frode, foreslår at kontingentforhøjelsen skal forhøjes dobbelt op i forhold til
Bestyrelsens forslag.
Henrik Vandborg spørger til, om vi ikke kan bruge af egenkapitalen, til dette oplyser Kurt at
kapitalen er arv og båndlagt til ungdommen.
19 Stemmer for bestyrelsens forslag
12 for Frodes forslag
Hermed er bestyrelsens forslag til kontingentforhøjelse vedtaget.
5. Indkomne forslag
Ingen
6. Valg til bestyrelse
Formand Kurt Christiansen er på valg, og modtager gerne genvalg
Kurt er genvalgt
Kasserer Erik Hvalsø er
på valg, og modtager
gerne genvalg
Erik er genvalgt
Derudover består
bestyrelsen af:
Næstformand
Lone Nellemose, ikke på
valg
Spilleudvalget
Michael Corfitsen
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Referat af generalforsamling
Ungdomsudvalget
Torben Mikalski, der dog oplyser, at der gerne skulle komme nye
Ind, da de nuværende ikke længere har børn, der spiller der.
Klubhusudvalget
Steen Nellemose
Motionistudvalg
Bjarne Skov
Bladudvalg
Rasmus Trads
Endvidere er der
følgende udvalg
Festudvalg
Kirsten
Timmermanns
Blomsterudvalg
Lene Mikalski
Ann Storm-Pedersen
Revisorer
Genvalg af Frode Gabrielsen og Lise Lundov
Genvalg af suppleant Kjeld Halvorsen
7. Eventuelt
Kurt Eriksen, invitere alle til at dukke op til Livsnydertennis
Der bliver fest i 2017
Slut kl. 11.58
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ReferatUbudne
af generalforsamling
gæster
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Tennis vejret
På denne tid af året følger vi nøje vejrudsigten. Tidspunktet for hvornår klargøringen af
tennisbanerne kan begynde, afhænger i høj grad af vejret. Når der ikke har været frost af
betydning i en periode og banerne ikke er for våde, kan klargøringen begynde.
I 2017 skal vi helt tilbage til den 9. februar, hvor der var frost om dagen i vores område.
Efterfølgende har der været nogle få nætter med frost. Nedbøren har været markant mindre i
2017.
Da vi inspicerede banerne mandag den 13. marts var de overraskende tørre og faste.
Sædvanligvis starter baneklargøringen omkring den 1. april, og i skrivende stund tyder alt
på at baneklargøringen også kan starte tidligt i år.

Måned

Tempera
tur
2017

Tempera
tur
2016

Nedbør
2017

Nedbør
2016

Sol i
timer
2017

Sol i
timer
2016

Januar

0,9

0,0

17

34

63

50

Februar

1,9

2,4

44

44

61

74

Marts

3,9

3,6

13

46

50

105
KC

Byggeplaner på Tapeten
Som de fleste nok er bekendt med, er der byggeplaner på Tapeten. Der er jo tale om en
gammel fabriksbygning, som for omkring 50 år siden blev taget i anvendelse til
foreningslivet.
Der er løbende foretaget reparationer, men det har mest haft karakter af enkeltstående
nødvendige reparationer. Derfor er der efterhånden behov for en større renovering. I den
forbindelse er det naturligt at gøre Tapeten mere handicapvenlig, forbedre isoleringen og
tilpasse indretningen til nutidens foreningsliv. Herudover har foreningerne også et ønske om
at gøre Tapeten mere tilgængelig og attraktiv for især nærområdets unge.
Vi har deltaget i flere møder med Ballerup Kommune og de øvrige foreninger her i
vinterperioden. Planerne er stadig på idé stadiet, og vi forventer at planerne begynder at
tage mere konkret form hen over foråret.
Vi vil løbende informere om de spændende planer både her i Smash og på www.btk.dk
KC
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Kort nyt & info
Klargøring af baner
Gruppen, som forestår disse
aktiviteter, stiler efter at mødes

lørdag den 8, april 2017
kl. 09:30
..Sæt

kryds i kalenderen
lørdag den 29. april 2017 :o))

Nærmere orientering følger på
BTK’s hjemmeside, hvor den
officielle indkaldelse vil være at
finde.

...og følg med på BTK’s hjemmeside..

Standerhejsning
søndag den 30. april 2017 kl. 10:00
Udendørssæsonen 2017 indledes som sædvanligt med
standerhejsning plus tilhørende reception samt en handicapturnering
Programmet, der afvikles i klubhuset på Parkvej, ser således ud:
Standerhejsning & reception
Handicapturnering (børn og voksne)

kl. 10.00 – 12.00
kl. 12.30 – 15.00

Nærværende opslag vil tillige kunne ses på BTK’s hjemmeside.

Har du husket at opdatere kontaktoplysninger ?
Log ind i banebookingsystemet og
klik på ”Dine oplysninger”.
Opdatér din mail-adresse og dit
telefonnummer.
Smash distribueres fremover
elektronisk, så det er vigtigt at din
mail-adresse er korrekt.
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Information om kontingent og indmeldelse
Kontingentsatser Udendørs Indendørs Banetimer
Seniorer

950 kr

950 kr (A-kontingent) hverdage 17-22
samt lørdage og søndage 9-17
750 kr (B-kontingent) øvrige tider og
seniorer uden fast banetime

Juniorer
Familiekontingent
Passiv medlemskab

650 kr

650 kr

2.000 kr
100 kr

Husk venligst at tilmelde din kontingent-indbetaling til betalingsservice !
Indmeldelse kan ske på BTK’s hjemmeside eller ved henvendelse til kasserer og
medlemssekretær Erik Hvalsøe, medlem@btk.dk eller til formanden Kurt
Christiansen post@btk.dk hvortil eventuelle spørgsmål i øvrigt kan rettes.
Se også Ballerup Tennisklubs hjemmeside www.btk.dk, hvor du kan få yderligere
information.
Ansøgning om indendørs banetime for seniorer kan foretages i juli af medlemmer,
der har betalt udendørs kontingent. Ledige banetimer bekendtgøres på klubbens
opslagstavle.
Juniorer kan ikke få fast banetime indendørs. Derimod tilbydes alle juniorer
indendørs træning på hold.

Spil tennis i vinterhalvåret
Hvis du har lyst til at spille tennis hele året rundt, så er der gode muligheder for at
svinge ketsjeren i BTK både sommer og vinter.
Alle børn tilbydes træning en eller to gange om ugen med professionel træner.
Herudover kan alle børn reservere og spille lige så meget de har lyst til. Kontingentet
for børn i indendørssæsonen er kr. 600 inkl. træning for hele indendørssæsonen.
Voksne kan enten få en fast ugentlig banetime eller reservere banetimer i lighed med
udendørs. Kontingentet for voksne med fast banetime på hverdage kl 17-22, samt
lørdage og søndage kl 9-17 er kr. 900, og kr. 750 for voksne med fast banetime på
øvrige tidspunkter og uden fastbanetime.
Udover tennis, er der mulighed for at spille minitennis, badminton og bordtennis. Læs
mere om hvordan du kan komme til at spille i vinterhalvåret på www.btk.dk under
medlemskab og indendørs.
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Find fejlen ...

Foto: Find fejlen og indsend løsningen til redaktøren senest den 1. april !
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Minibanerne 2.0

Foto: Minibanerne renoveres 2.0.
Nu ser det næsten godt ud igen…..!
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