Smash
Oktober 2018
Medlemsblad for Ballerup Tennisklub

Foto: Vinderen af AL Onsdagsturneringen blev Flemming
Christiansen. Læs den spændende reportage på side 8 …..

Tennis får mega ros i Berlingske Tidende!!
… Er du nysgerrig? … se mere på bagsiden om vores livsforlængende sport! ...
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Ballerup Tennisklubs juniorer
Foto: Fra venstre (forrest) ses Eliza, Alicia, Magnus,
Kirill og Christian Bagerst fra venstre ses træner Peter
Jakobsen og cheftræner Jens Brodersen

Klubbens U12 spillere
har i år spillet deres
første holdturnering i
denne aldersgruppe.
I år blev holdet
repræsenteret af
Christian, Eliza, Alicia,
Kirill og Magnus.
Det har været en rigtig
god turnering, hvor
spillernes tekniske fremgang blev vist og til tider sat på en hård prøve af, dygtige
modstandere og ikke mindst det fantastiske gode vejr, hvor temperaturerne kunne snige sig
op på næsten 30 grader.
Holdet har præsteret rigtige gode resultater, efter 4 runde var vores U12 spillere for en
enkelt stund nr. 1 i puljen. Efter 5. og sidste runde, blev det så til á point/sæt med 2.
pladsen.
På vegne af trænerstaben, cheftræner Jens Brodersen og Peter, siger vi tak for indsatsen til
vores spillere og tak til forældrene for deres opbakning.
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Tryk:
Grafisk Værksted, Ballerup
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Ballerup Tennisklub ønsker alle
medlemmer en god vintersæson :o)
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Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Bestyrelse
Formand:
Kurt Christiansen
Næstformand:
Gitte Ravn
Kasserer:
Erik Hvalsøe
Rasmus Trads
Bjarne Skov
Torben Michalski
Steen Nellemose Hansen
Michael Corfitzen

gitte@kravn.dk
medlem@btk.dk
liserasmus@c.dk
frimann.skov@gmail.com
tmc@dsv.com
steen.n.hansen@gmail.com
michaelcherbert@hotmail.com

Spilleudvalg
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
Gitte Ravn
Rasmus Trads
Michael Thielsen
Ann Storm Pedersen
Lene Michalski

kirtim2605@gmail.com
gitte@kravn.dk
liserasmus@c.dk
mcth@sport.dk
stormpedersen@ppg.com
lene_joergensen@hotmail.com

Bladudvalg
Formand:
Rasmus Trads (ansv.)
Niels Tegne-Hansen
Johnny Jakobsen
Steen Dühring
Blomsterudvalg
Lene Michalski
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
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
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
kjeldhalvor@mail.dk

Damgårdsparken
Mobile Pay

99066

BTK e-mail
BTK hjemmeside
BTK er på Facebook

post@btk.dk
www.btk.dk
www.facebook.com/btk1919
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Formanden har ordet
Sikken en sommer!
Der har været markant større aktivitet på banerne i år, og
banernes kvalitet har også været rimelig god, til trods for den
lange tørre periode. Nogle steder i landet har det ikke været
tilladt at vande tennisbanerne, men vi har været heldige at
kunne vande banerne hele sæsonen. Som bekendt har vi
automatisk vanding om natten, og det har betydet, at vi har
kunnet opretholde en rimelig standard på banerne.
Onsdagsturneringen har som sædvanlig haft stor tilslutning.
Onsdagsturneringen fortsætter i vintersæsonen som drop-ind
turnering på en række søndage.
Der er også mange medlemmer, både børn og voksne, som har
deltaget i holdturneringen. Selvom det ikke er blevet til nogen
mesterskaber, er der blevet spillet mange spændende kampe, og
altid med hyggelige 3. halvlege.
Tilslutningen til Livsnydernes aktiviteter er
fortsat stor. Udover de faste ugentlige
spilledage, har Livsnyderne også spillet
venskabskampe med Haslev. Livsnyderne fortsætter selvfølgelig
aktiviteterne i indendørssæsonen.
Indendørssæsonen starter som sædvanlig den 1. oktober, og vi håber at
rigtig mange vil gøre brug af muligheden for at
spille tennis i vinterhalvåret.
I 2019 har BTK som bekendt 100 års jubilæum, og forberedelserne er
allerede i gang, for det skal selvfølgelig fejres med manér. På
medlemsmødet den 22. oktober vil vi bl.a. tale om forberedelserne til
det store jubilæum.
Vel mødt til indendørssæsonen.
Kurt Christiansen

Følg BTK på 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.
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Mindeord om Anette Sabro
Efter længere tids sygdom døde Anette Sabro
torsdag den 21. juni 2018.
Anette har været medlem af tennisklubben i mange
år, og selv efter at hun ikke kunne spille tennis mere,
kom hun i tennisklubben.
Anette var kendt som en glad og hjælpsom person.
Hun har gennem årene ydet er særdeles stor indsats i
klubben, ikke mindst i klubhuset sammen med
Kirsten Johansen.
Vi kommer til at savne Anette, der altid mødte os
med et stort smil og en kvik bemærkning.
Æret være hendes minde.

Ros til bane– og klubhusudvalget
Bane- og klubhusudvalget er det ”hemmelige udvalg”, som sørger for at vi andre har gode
faciliteter både i klubhuset og på banerne. Udvalget ordner alt fra banerekvisitter til el-pærer
i klubhuset, og det sker typisk på
tidspunkter, hvor vi andre ikke er til stede.
Vi ser sjældent at arbejdet udføres, men vi
kan se resultaterne af den frivillige
indsats.
Udvalget har to faste arbejdsdage, hhv. en
forårsklargøringsdag og en
nedlukningsdag i efteråret. Det er Ballerup
Kommune, der står for arbejdet med grus
og linjer, samt vedligeholdelse af hæk og
anden beplantning. Men BTK sørger selv
for tennisnet og andre banerekvisitter, samt terrasse og klubhus. Der bliver lagt mange
frivillige timer igennem hele sæsonen.
På de to faste arbejdsdage deltager både udvalgsmedlemmer og som regel også flere andre,
som blot møder op for at give en hånd med. Det er
sjove og hyggelige dage, hvor vi altid starter med
morgenmad og slutter af med lidt frokost.
Vi skal huske at påskønne den store frivillige indsats,
som ydes!
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Onsdagsturneringen blev en bragende (varm) succes
Selvom termometeret de fleste onsdage gennem sommeren havde stået på 30 grader, blev
rekordantallet af deltagere dog nået på den afsluttende aften, hvor det ellers længe truede
med regn.
6 baner var fuldt booket, og ved den efterfølgende frokost i klubhuset sad intet mindre end
35 personer bænket ved bordene. En herlig aften.
Formanden for motionistudvalget Bjarne Skov beklagede sin begrænsede tilstedeværelse
gennem sæsonen, hvorfor han takkede sine udvalgskolleger – Gitte Ravn, Kurt Jensen,
Steen Petersen og Jørgen Antonsen – for en storslået indsats. Redaktøren lod udbringe et
leve for motionistudvalget, der på ny har forestået en prisværdig afvikling af turneringen
onsdag efter onsdag – uanset de høje varmegrader.
Årets vinder af
Christiansen, som
fornemme
at have taget patent på
for tredje år i træk,
modtog 2 flasker dejlig
tilfaldt Per

turneringen blev Flemming
derfor modtog AL Bankens
præmiekurv. Terje Tuft synes
andenpladsen, som han indtog
hvorfor han fra AL Banken
rødvin. Tilsvarende rødvin
Rasmussen for 3. pladsen.

Der var imidlertid – til stor
morskab for forsamlingen – gået
lidt kuk i pointregnskabet, idet det
ved en ”fintælling” viste sig, at
Ole Jacobsen var blevet nummer
3. Ole var dog så generøs, at han
lod Per beholde den ene flaske
rødvin.

Har du en god historie?
Redaktionen pusler fortsat med en idé om at fremstille et jubilæums
tidsskrift i anledning af BTK’s 100 års jubilæum.
Har du en god historie om BTK, et godt foto (sort/hvid, farve eller
dias) eller et andet genialt indlæg, som kan egne sig til at blive bragt
i et jubilæumsskrift, er du velkommen til at kontakte redaktøren:
Rasmus Trads.
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Nyt fra ungdomsudvalget
Endnu en udendørssæson er ved at være slut, og det er snart tid til at gå
indendørs. Vores baner har været ramt af en hedebølge næsten siden
opstart i maj måned. Dette har betydet, at aflysninger slet ikke har
været et emne, vi har været ramt af. Nogle dage har det været så varmt,
at vi næsten har måttet aflyse træning eller som minimum drosle ned
på tiden, således at alle fik en god oplevelse.
Vi har haft et ganske godt fremmøde til vores træning, men måske vi
til næste år skal have en bedre fordeling i antal baner set i forhold til
antal spillere, som træner. Det har været muligt at gennemføre træning de tirsdage, hvor
motionistholdene har spillet hjemme. Tak til Bjarne og Morten holdledere for de 2
motionisthold, for deres altid positive tilgang til at dele baner. Det kan ikke værdsættes højt
nok.
Vi har desværre igen i år kun deltaget med 2 hold U12 og U14. Vi har en del spillere i U10,
men de er ikke på nuværende tidspunkt klar til at spille kampe. Det vil ikke være nogen god
oplevelse for spillerne at deltage i disse, så vi skubber deres debut til næste år.
Begge de 2 hold som deltog, gjorde det super godt og sluttede i den øverste del af deres
puljer. Der skal lyde en stor tak for den kæmpe indsats, som forældrene på begge hold har
ydet. Uden jeres indsats var det ikke muligt for børnene at komme ud og spille deres kampe.
Også en stor tak til de trænere, som frivilligt har mødt op og hjulpet til med at afvikle disse
kampe i allerbedste BTK ånd.
Udendørssæsonen har som nævnt været kanon god blandt andet på grund af vejret, men
også på grund af den gode indstilling, som vores medlemmer møder op med, hver gang de
kommer til træning.
I år har BTK haft besøg af de allerbedste juniorspillere på Sjælland og dermed i Danmark.
De spillede de indledende kampe hos både drenge og piger på vores baner. Jeg havde selv
personligt mulighed for at overvære 2 dage, hvor jeg fik set, hvor dygtig den danske
juniorelite er. Det skal siges, at disse spillere træner og spiller kampe 5 - 7 dage om ugen.
Dejligt at se blomsten af den danske tennisungdom.
Jeg vil også i dette skriv ønske Jens, vores chef træner, stort tillykke med det danske
mesterskab for hold. Jeg var sammen med Lene (min kone) oppe og se finalen på Lyngbys
baner en søndag i september. Jeg blev lidt stolt af, at vi har en så god spiller som træner i
BTK.
Jeg vil i det næste nummer af Smash gøre status for hele året. Endnu en gang tak for en helt
igennem super sæson 2018, og jeg ser frem til, at vi snart skal til at
spille indendørs, hvor vi skal træne teknik m.m.
Vi forventer at gå indendørs i uge 43, da vi meget gerne vil være
udendørs så længe som muligt, men det er klart, at såfremt vi bliver
ramt af kæmpe regnskyl, vil vi gå indendørs så hurtigt som muligt.
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Nyt fra ungdomsudvalget (fortsat)
Nedenfor vil være datoer og tidspunkter for træning resten af året. Hver enkelt spiller vil få
besked i form af en seddel til at hænge på køleskabet.
De tidspunkter, som juniorspillerne har trænet udendørs, vil også være de samme, der skal
trænes indendørs medmindre andet bliver oplyst.
Husk at nedenstående datoer kan ændre sig , derfor følg med på Facebook eller vores
hjemmeside www.btk.dk.
Tirsdag 9. oktober 2018
Sidste tirsdag udendørsMed sportslig tennis hilsen Torben
Torsdag 11. oktober 2018
Sidste torsdag udendørs
Uge 42

ingen tennis i efterårsferien

Tirsdag 23. oktober 2018

Første tirsdag indendørs

Torsdag 25. oktober 2018

Første torsdag indendørs

Tirsdag 11. december 2018

Sidste tirsdag inden jul og nytår

Torsdag 13. december 2018

Sidste torsdag inden jul og nytår

Tirsdag 8. januar 2019

Første tirsdag efter nytår

Torsdag 10. januar 2019

Første torsdag efter nytår

Nyt fra Livsnyderne
Så er sommersæsonen næsten overstået og vi må sige at vi er heldige at vi nu kan rykke ind
på Tapeten på de meget fine vilkår Ballerup kommune giver os.
Vi har haft en meget fin sommersæson med 12 til 14 deltagere hver torsdag formiddag fra
10 – 12. Vi savner dog stadig nogle flere damer, så kom frit frem, vi er gentlemænd. Vores
3 halvlege er også blevet plejet og passet, hvor vi har klaret BTK og verdenssituationen
under megen grin og latter, vores uskrevne regel om ikke at tale om egen sygdom undtagen
ved meget sjældne tilfælde har alle respekteret. Som noget nyt er der hver gang en der
fortæller en kort historie fra ”de gode gamle dage” eller hvad man nu har lyst til at dele med
holdet.
I maj og august havde vi besøg fra Haslev TK, 2 dejlige og hyggelige dage, med fine 3
halvlege. Nu har vi lært af Haslev hvorfor de tidligere vandt, de satte nemlig først deres
hold, når de havde set vores opstilling, denne gang gjorde vi det samme, vi vandt 12 – 7.
Oprindelig var vi kun et pensionist hold, men i tidens løb har vi haft andre deltagere, som
ikke var pensionister, som af forskellige grunde havde torsdag formiddag fri
til at deltage, til glæde for alle.
Hvis du har tid, er du altid velkommen!
Af praktiske årsager (indkøb af smørrebrød kr. 10) ring til Kurt Eriksen tlf.
26 74 68 80 tirsdage inden kl.12. Jørgen Antonsen udarbejder et
spilleprogram til hver torsdag så ring til Jørgen tlf. 20 33 53 82.
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Smash interview’et
Redaktøren fik en i alle henseender fantastisk inspirerende
samtale i klubhuset, hvor han havde aftalt at mødes med den
utroligt søde og ikke mindst meget snakkesalige

Maja Arsovic
Hvornår blev du medlem af BTK?
Det gjorde jeg, da jeg var 3 år, så det må have været iii.…2005.
Min storebror og min storesøster trænede jævnligt hernede, og så
tog jeg med og fik lov til at spille lidt sammen med dem.
Jeg ser, at I er 6 fra familien, som er medlemmer. Spiller I
alle sammen?
Ja, det gør vi. Vi spiller ofte i weekenden, og så træner min lillesøster (Marija/red.) og jeg
hernede hver tirsdag og torsdag, og om torsdagen underviser vi også de mindre børn.
Sideløbende spiller vi begge to i AB. Min lillesøster træner to gange om ugen i AB, mens
jeg træner der tre gange ugentlig.
Det var dog utroligt!! Jeg behøver vist ikke at spørge, om I dyrker andre sportsgrene?
Nej, der er ikke megen tid tilbage, når vi har været igennem dette her pensum.
Vi dyrker dog en del crossfit, der er almindelig fitness, men med en træner, som hele tiden
står og råber en ind i hovedet: ”Kom så i gang, det skal gå hurtigere ……og så videre”.
Hvordan blev I trænere for de ”små”?
Vi trænede så meget, at Torben (Mikalski/red.) en dag for et års tid siden spurgte os, om vi
ikke havde lyst til at bruge noget tid på at træne de mindre børn. Og det ville vi da rigtigt
gerne. Vi har så senere været på trænerkursus over en hel weekend i Farum. Uden
overnatning – så vi blev kørt derop af vores far, som også kører os til AB, mens vi bruger gå
ben herned til BTK. Det tager en halv times tid, men giver dejlig med frisk luft. Og vi elsker
sat spille her i BTK, der er en rigtig hyggelig klub, hvor man i høj grad prioriterer det
sociale engagement.
Hvor stammer du fra?
Min familie kommer fra Serbien, men jeg er født og opvokset her i Danmark – nærmere
bestemt Ballerup. Men jeg kommer jævnligt til Serbien, og i fjor fik jeg lejlighed til at være
på Novak Djokovic Akademiet i to uger!! Det var fantastisk lærerigt. Vi blev trænet af
Novaks fætter Marko, og mine forældre, som betaler dette ikke helt billige ophold, har
opnået en aftale med det serbiske tennisforbund om, at min lillesøster og jeg kan få
wildcards til at deltage i nogle turneringer.
Om en måneds tid tager jeg igen til Serbien, og på ny skal jeg i to uger træne på Djokovic
Akademiet, hvilket jer glæder mig usigeligt meget til.
Deltager du også i turneringer og mesterskaber herhjemme?
Ja, det gør jeg. Jeg stiller op for AB, og mine resultater har faktisk bragt mig ind på den
danske rangliste, hvor jeg for tiden rangerer som nummer 51 på listen over U16 spillere,
mens jeg på listen for de voksne lige nu er placeret som nummer 283!!
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Som sædvanligt
hhhhhhhhhh
afholdes...
Medlemsmødet mandag den 22. oktober 2018 kl. 19:00 i klubhuset i
Damgårdsparken.
Inden mødet er der mulighed for at deltage i spisningen kl 18:00.
Pris 75 kr. Tilmelding til spisning er påkrævet på www.btk.dk
Et medlemsmøde adskiller sig fra en generalforsamling på den
måde, at der ikke er nogen fast dagsorden, og at mødet i det
hele taget er helt uformelt. Det er et forum, hvor ris og ros kan
gives, og hvor gode idéer kan komme frem.
Det plejer at være en hyggelig aften, og vi håber at se mange
både nye og gamle medlemmer.

Og traditionen tro afholdes...
Generalforsamlingen søndag den 17. februar 2019 kl. 10:00 i klubhuset i
Damgårdsparken.
Efter mødet vil der blive anrettet en let frokost.
BEMÆRK: Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde inden
den 1. januar 2019
HALLO - Kom så op af sofaen….og giv din mening til
kende på ovennævnte møder, hvor du kan være med til at
bestemme udviklingen i din tennisklub.
Hvis du har specifikke ønsker, så kom og fremfør dem.
Hvorfor lade andre træffe alle beslutninger, når du lige så
godt selv kan øve direkte indflydelse på anliggender,
hvorom du måske sidder inde med helt konkrete visioner.

Kun adgang for rene sko….
Nu starter indendørssæsonen, så husk at sko, der har været anvendt
udendørs, skal grundigt rengøres inden brug på tennisbanerne i Tapeten!
Det gælder også, selvom du ”kun” er gået
fra bilen og ind i hallen!!!
Beskidte sko slider voldsomt meget på
banerne, og derfor håndhæves denne regel meget strengt.
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Kort nyt & info
Nedlukning af baner
Lørdag den 27. oktober lukker vi banerne
ned for denne sæson.
Vi starter med morgenkaffe kl. 9:30,
hvorefter vi pakker net og andet udstyr ned.
Vi slutter af med lidt
frokost ca. kl. 12.
Har du lyst til at deltage,
møder du blot op lørdag
den 27. oktober kl. 9:30

Nytårsturnering 2019
Nytårsturneringen afvikles
søndag den 6. januar 2019
kl. 9:30
HUSK: Tilmelding til Bjarne Skov
senest dagen før på e-mail:
frimann.skov@gmail.com
Der serveres morgenmad
fra kl. 9:30 til 10:00
Vel mødt :o))

Jule fællesspisning
Den trditionelle jule spisning afvikles i år
mandag den 3. december kl. 18:00
i Klubhuset i Damgårdsparken.
Husk en gave til ca. kr. 20,- til pakkelegen.
Hurtig tilmelding til KC på post@btk.dk anbefales - der er rift om pladserne !!
Det er utroligt billigt at spille tennis i BTK. For 115 kr. om måneden kan
seniormedlemmer af BTK spille tennis en eller flere gange om ugen.
Børn kan spille tennis hele vinteren for 90 kr. om måneden, og det er vel
at mærke inkl. træning en eller to gange om ugen.
Indendørssæsonen starter den 1. oktober, men udendørsbanerne kan
benyttes frem til 26. oktober.

Har du husket at opdatere kontaktoplysninger ?
Log ind i banebookingsystemet og
klik på ”Dine oplysninger”.
Opdatér din mail-adresse og dit
telefonnummer.
Smash distribueres kun 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. 650 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. 950, 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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Sommersæsonen i motionsafdelingen
Det varme vejr gjorde sommeren ekstra god for motionisterne, det var ikke
nødvendigt at aflyse en onsdagsturnering, og holdturneringen gik også efter
planen.
Vi har 2 hold der spiller motionsholdtennis, og begge hold klarede det fint,
vi vil også have et indendørshold.
I år ville motionsudvalget forsøge at genoptage handicapturneringen midt i
sæsonen. Denne turneringsform har tidligere været et tilløbsstykke, men har været stoppet
på grund af manglende tilslutning.
Det var heldigvis ikke tilfældet i år, der kom præcis de 16 spillere, som er et af de ideelle
antal, der skal til for at skabe nogle gode og retfærdige kampe. De 16 deltagere bestod af
mange nye og nogle af os gamle medlemmer. Vi spillede i 2 puljer, hvor doublerne spillede
alle mod alle, derefter spillede vinderne af puljerne en finale, som i dette tilfælde var en
kamp mellem Nina/Jørgen og Gitte/Bjarne, den kamp blev vundet af Gitte/Bjarne.
Efter kampene blev der hygget med grillet oksemørbrad og nye kartofler.
Vi havde også et hold, der tog til Sverige og spillede den årlige kamp mod Tröinge
tennisklub, de sidste par gange er kampene i Sverige blevet afviklet på Slöinge tennisklubs
baner, Slöinge ligger ca. 20 km. før Falkenberg. Vi kunne desværre kun finde 6 mand, der
havde tid den weekend, og på resultatet kan man se, at det var de to
bedste spillere, der ikke kunne den dag, for svenskerne vandt 11
kampe, og der var en uafgjort. Trods den klare sejr var de fleste kampe
forholdsvis tætte, og vi glæder os til en ny kamp i 2019 i Ballerup.
Onsdagsturneringen bliver beskrevet et andet sted, men det skal
nævnes, at vi har besluttet at booke baner på onsdagene i resten af
sæsonen, så det er muligt bare at møde op og få spillet nogle gode
doubler med forskellige makkere.

Cheftræner dansk mester
Vi ønsker ungdomsafdeligens succesfulde cheftræner,
Jens Brodersen, stort tillykke med det danske
mesterskab for hold.
Jeg var sammen med Lene (min kone) oppe og se
finalen på Lyngbys baner en søndag i september. Jeg
blev lidt stolt af, at vi har en så god
spiller som træner i BTK.
Torben Michalski
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Tennis får masser af ros i en artikel i
Berlingske Tidende
Den 12. september vågnede alle, som abonnerer
på Berlingeren, op til en række herlige overskrifter
såvel på forsiden som inde i bladet. Læs hele
(Red.)
artiklen på www.berlingske.dk
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