Smash
Januar 2019
Medlemsblad for Ballerup Tennisklub

Foto: De seje (og sejrrige) BTK spillere ved Junior Team Tour
(Fra venstre ses Aarnab, Magnus, Christian og Alicia)

Sæt kryds i kalenderen!
… ved lørdag den 22. juni 2019 og kom med til BTK’s 100 års jubilæum !!
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Sejr ved Junior Team Tour
Her den 28. december 2018 havde jeg samlet nogle af vores dygtige spiller, som deltog i
Junior Team Tour, der blev afviklet i Rungsted. Denne turnering var den første af slagsen af
et nyt koncept for U10 og U12 spillere, som DGI har taget initiativ til.
Vi stillede op med 2 hold - Team Stella Cactus, som bestod af Alicia og Aarnab samt Team
ACA, som bestod af Christian og Magnus.
Der var 8 hold tilmeldt, og alle vores spillere fik
spillet 3 singler og 2 doubler hver.
Alicia og Aarnab kom på en flot 2. plads, medens
Christian og Magnus blev de absolutte vindere af
turneringen med en flot 1. plads.
Stort tillykke til
spillerne med de
flotte resultater.
Venlig hilsen
Dragana
Foto: Christian deltog i turneringen, men han var dog lidt
ved siden af sig selv, så han tabte sin første kamp. Men så
blev træner Peter hidkaldt og fik Christian på ret køl igen,
hvorefter han vandt turneringen. Stor TAK til Peter!
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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
Efter en usædvanlig varm sommer og et dejligt efterår, hvor
der har været stor aktivitet på banerne helt frem til banerne
blev lukket den 27. oktober, spiller vi nu indendørs på
Tapeten.
På Tapeten vil der ske en del ændringer i det kommende år.
Tapeten og Ballerup Idrætsby bliver organisatorisk lagt
sammen, og vi må nok se langt efter midler til
renoveringsarbejder. Læs mere inde
i bladet.
De senere år har vi kunnet
konstatere at udnyttelsen af banerne i weekenderne på Tapeten
ikke har været særlig stor. Det har vi forsøgt at ændre i denne
vinter. Vi har bl.a. tilbudt Dansk Tennis Forbund og Tennis Øst at
afholde nogle arrangementer på Tapeten. Læs mere inde i bladet.
Søndag den 17. februar afholdes
generalforsamlingen, og dette års
generalforsamling bliver lidt anderledes
end normalt. BTK’s kasserer gennem
snart 20 år, Erik Hvalsøe, har valgt at trække sig tilbage. Vi håber,
at mange vil møde op og hædre Erik for den kæmpestore indsats,
som han har ydet for BTK.
Det er sikkert de fleste bekendt, at BTK i 2019 kan fejre 100 års
jubilæum. Forberedelserne er i fuld gang, og man kan allerede nu
sætte kryds i kalenderen ved lørdag den 15. juni. Læs mere inde i
bladet.
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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Efterlysning
I forbindelse med onsdagsturneringen har motionsudvalget brug for et antal
frivillige hjælpere til at passe cafeen på turneringsdagene.
Arbejdet indbefatter bl.a. udskænkning af øl &
vand, tilberedning og servering af pølser &
toast, betjening af kasseapparat & håndtering af
betaling samt oprydning i køkkenet.
Du skal være indstillet på at indgå i en vagt turnus efter aftale
med motionsudvalget og dine ”kolleger”.
Henvendelse til Bjarne Skov.

Tapeten og Ballerup Idrætsby
Tapeten og Ballerup Idrætsby lægges organisatorisk sammen. Hidtil har
der været en halinspektør på fuld tid og en servicemand på halv tid. Begge
stillinger nedlægges og erstattes af en servicemand på halv tid, der vil få sit
udgangspunkt i Ballerup Idrætsby.
Den nuværende halinspektør Michael Hansen
stopper med udgangen af februar, og skal
fremover arbejde i Frivillighedssekretariatet, som flytter fra
Tapeten til Ballerup Bibliotek. Det bliver et stort tab, da
Michael har gjort en stor indsats for at sikre gode rammer for
foreningslivet på Tapeten.
Det vil uden tvivl betyde forringelser i serviceniveauet.
Fremover vil der ikke være nogen personlig kontakt med
personalet. Alle henvendelser vedr. fejl og mangler skal ske via
Ballerup Borgertip. Læs mere på https://ballerup.dk/omkommunen/om-ballerup/ballerup-borgertip.
Brugerrådet på Tapeten bliver slået sammen med brugerrådet i Ballerup Idrætsby. Men der
er ingen information om hvilken rolle brugerrådet kommer til at spille fremover.
Der sker også andre ændringer på Tapeten. Ballerup Kommunes Tilbudsservice, som er en
beskæftigelsesindsats under Jobcentret, vil fremover benytte de fleste lokaler i stueetagen
langs den store sal. En større ombygning er i gang. I den anledning er flere foreninger flyttet
sammen eller flyttet væk fra Tapeten.
I øvrigt har vi fået oplyst, at der ikke er afsat penge til renoveringsarbejder på Tapeten de
næste to år, selvom der er et stort behov mange steder.
KC
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Nytårsturneringen 2019 !!!!!
Udråbstegnene i overskriften hentyder til, at afviklingen af årets
turnering er den mest besynderlige, redaktøren har oplevet.
Der var 19 tilmeldte, hvilket mildest talt ikke er det mest optimale
antal at arbejde med, men arrangørerne mente, at de havde fundet
en genial løsning på opgaven.
Det var imidlertid lidt vanskeligt at få øje på genialiteten.
Deltagerne fik således ikke lige mange kampe, hvilket gjorde det
noget svært at finde frem til en vinder eller rettere sagt vindere det var jo en double turnering.
Arrangørerne opgav og valgte i stedet at finde
præmietagerne ved lodtrækning, hvilket som
bekendt er den højeste form for retfærdighed,
men til gengæld ikke specielt sportsligt.
En noget absurd og grotesk afslutning, men alle
morede sig, og der blev leveret flere
spændende kampe og til tider en ganske god
omgang tennis.

8

Nyt fra ungdomsudvalget
Så har vi igen afsluttet endnu et fantastisk år i BTK. Et år, som startede
med rigtigt dårligt vejr, men som heldigvis senere udviklede sig til at
blive en af de allerbedste somre i mands minde. Dette har også
betydet, at vi næsten ingen aflysninger har haft i året 2018.
Når et år er gået, er det også tid at se tilbage på året, der gik. Året 2018
stillede vi med 2 juniorhold U12 og U14.
Det har været fantastisk at være en del af disse 2 hold og set, hvordan
den sikkerhed, som børnene viser til træning, bliver overført til
kampe. Det gælder lige fra det at tælle (kan være ganske svært),
dømme på egen banehalvdel samt udføre alle de ting, som vores
trænere (primært Jens og Peter) men også vores unge trænere har lært
dem. Såfremt de forsætter den udvikling, som de er i fuld gang med,
ser det ganske lovende ud for BTK fremover (måske der er en ny Caroline eller Frederik L).
Jeg ser også tilbage med stor taknemlighed og glæde over den indsats, som forældrene til de
2 hold viser i forbindelse med både ude- og hjemmekampe. Uden jeres indsats blev der ikke
spillet meget tennis i juniorrækkerne.
Vi har i en lang periode opfordret vores unge spillere til at deltage i turneringer rundt
omkring. Det har været lidt svært at få nogle af sted (det kan være et stort skridt at tage),
men det virker som om, at vi har knækket koden. Vi har haft en ganske god del ude at spille
eksterne turneringer, og det har for alle været en super positiv oplevelse, og det er min klare
opfattelse, at denne deltagelse vil forsætte i det kommende år 2019.
Vi har desværre en mindre nedgang i juniormedlemmerne, som fast
deltager i vores træning. Det er min opfattelse, at vi skal være bedre til
at oplyse / sælge de super gode vilkår, vi har i BTK. Vi har ganske
meget at tilbyde: gode trænere, gode baner, meget billigt kontingent
samt et sammenhold, som er ganske unikt.
Jeg tror og håber, at flere vil være med til at bidrage til, at vi kan
tiltrække flere juniormedlemmer til glæde for alle i BTK.
Som nævnt ovenfor har året 2018 været super til udendørstennis. Det betød, at vi ganske
sent gik indendørs. Dette gjorde vi først i uge 43. Indendørs har vi fået bedre muligheder, da
vi en time før normalt kan gøre bruge af begge de store baner. Stor tak til den fleksibilitet,
som alle involverede har udvist. Indendørs har der været Pizza-tennis, hvor en masse unge
juniorspillere spillede og spiste Pizza. Stor tak til Dragana for at stå
for dette helt igennem vellykket arrangement.
Vi har ligeledes haft juletennis, hvor Jens stod for musikken (det gik
ikke så godt), så Peter J måtte køre hjem til far og mor for at hente
et ordentligt anlæg. Således at selv de døve kunne høre.
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Nyt fra ungdomsudvalget (fortsat)
Jeg vil som afslutning sige tak til alle, som har bidraget
til at gøre 2018 til et år, som jeg vil se tilbage på med
stor glæde.
Tak for hjælpen til alle trænere og forældre samt andet
godt folk, som har gjort BTK til et super sted at være.

På gensyn til et super 2019.
Tennis-hilsner Torben

Livsnyderne skifter tovholder
I en alder af 87 år og efter 10 år som tovholder for Livsnyderne, er tiden
kommet for mig til at sige farvel.
Det har været spændende og udfordrende år fra en spæd start med få (4)
medlemmer til nu, hvor holdet er på ca. 20 trofaste medlemmer.
Mange gode kampe er spillet, og mange udbytterige diskussioner har
udspillet sig under de hyggelige frokoster. Vi har
altid respekteret hinandens synspunkter, og ingen er gået sure hjem.
Jeg overlader nu roligt roret til Jørgen Antonsen og hans højre hånd
Peter Hesselholt. De har begge været med hele vejen, og jeg ønsker
dem og hele holdet alt godt fremover.
Til slut en stor tak til alle I, der har støttet op om Livs-nyderne på
forskellig vis.
Kurt Eriksen

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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Smash interview’et
Den gamle redaktør havde en rigtig dejlig, afslappet og
konstruktiv samtale, da han valgte at aflægge et besøg i
den private bolig hos en sød, snakkesalig og veltalende:

Dragana Larsen
Hvornår blev du medlem af BTK?
Det er et godt spørgsmål, for det kan jeg jo dårligt nok
huske.
Sophia (Draganas datter/ red.) blev meldt ind først, og da
tror jeg, at hun var 9 år, så det må altså være 5 år siden.
Hvorfor blev det netop Sophia?
Hun gik på det tidspunkt i klasse med Maria Arsovic (Et medlem af den super aktive
tennisfamilie/red.), som opfordrede hende til at prøve. Og det har hun sandelig aldrig
fortrudt, for hun blev faktisk meget snart fanget af det.
Hvornår blev DU så fanget af det?
Det blev jeg egentlig ret hurtigt, men først da det lykkedes mig at komme med ind i
tennishallen, for i starten ville Sophia overhovedet ikke have, at jeg så hende spille. Sådan
er piger jo i den alder!!
Men der gik kun nogle få måneder, så fik jeg lov.
Har du dyrket andre sportsgrene?
For mange år tilbage spillede jeg en del basketball..
Spiller du selv tennis nu?
Nej det gør jeg desværre ikke. Jeg har spillet lidt, og jeg nåede at blive bidt af det.
Jeg er lige blevet opereret i albuen og har i øvrigt været ramt af en masse ”skader”.
Den værste var, da jeg for 4 år siden faldt på en isglat parkeringsplads og pådrog mig et
såkaldt piskesmæld, der siden har gjort mig til ”hjemmegående”.
Hvordan blev du så engageret i U10, 12 og 14 spillerne?
Igennem vores børn - Christian på 11 er fuldkommen tosset med tennis – får man jo et vist
engagement bare ved at følge dem og deres kammerater. Og i den aldersgruppe har man
brug for en, der samler trådene og koordinerer nogen aktiviteter. Torben (Mikalski/red) kan
jo ikke overkomme det hele, så jeg er gået ind og fungerer som en slags holdkaptajn, når de
skal et eller andet. Jeg har fundet på ”pizzatennis”, der var en dundrende succes, og så køber
jeg nogle medaljer, som jeg deler ud. – Og deres øjne stråler om kap med solen.
Har du overvejet at gå ind i noget udvalgsarbejde?
Ja, jeg har tænkt over det. Når vi nu kommer til generalforsamlingen, vil jeg se, om der
bliver noget ”ledigt”, hvor jeg tror, jeg kan bidrage med mine kompetencer og
forudsætninger.
Det bliver da lidt spændende!!
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BTK
hhhhhhhhhh
100 år !!
I 2019 skal vi fejre BTK’s 100 års jubilæum. Den præcise dato for
hvornår BTK blev stiftet, kender vi ikke. Vi har valgt at fejre jubilæet
lørdag den 15. juni. Denne dag vil der bl.a. være reception og en
opvisningskamp, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den
22. juni. Der vil selvfølgelig også blive afholdt en jubilæumsfest, men
tid og sted er endnu ikke fastlagt.
Jubilæumshæftet bliver også en del af fejringen. Vi er i gang med at
indsamle materiale til hæftet. Det materiale, som vi indtil nu har
indsamlet kan ses på https://foto.btk1919.dk.
Vi håber, at alle vil se tidslinjen igennem. Hvis du har kommentarer,
tilføjelser, rettelser, historier, billeder, mv, som du mener bør være på
BTK’s tidslinje og måske kan indgå i jubilæumsskriftet, så send en mail

Weekendtennis på Tapeten
Det har ikke været ualmindeligt at banerne har stået tomme i weekenderne på Tapeten.
Gennem de seneste år er interessen for at spille tennis i weekenderne faldet. Derfor har vi
tilbudt Dansk Tennis Forbund og Tennis Øst muligheden for at afholde nogle
arrangementer i weekenderne.
Det drejer sig om trænerkurser samt træning og turneringer for juniorer.
Desuden har vi tilbudt alle medlemmer, der er meldt ind i
udendørssæsonen 2018 muligheden for at spille i weekenderne hele
vinteren uden at skulle betale indendørs kontingent. Det har ca. 30 nye
medlemmer benyttet sig af. Det er vores håb, at det giver et større
incitament til at fortsætte med at spille tennis i den kommende
udendørssæson.
Herudover benyttes Tapeten af Ledøje Smørum Tennisklub nogle timer på en række
søndage igennem vintersæsonen.
Vi håber naturligvis, at interessen for at spille tennis i weekenderne igen vil stige, således at

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
Klargøring af baner

..Sæt

kryds i kalenderen
lørdag den 4. maj 2019 :o))
...og følg med på BTK’s hjemmeside..

Baneudvalget planlægger som
sædvanligt at arrangere klargøring
af banerne til foråret, og man
appellerer til et større fremmøde,
da området omkring klubhuset
samtidigt skal gøres
jubilæumsklart.
Nærmere orientering følger på
BTK’s hjemmeside, hvor den
officielle indkaldelse vil være at
finde.

Standerhejsning
søndag den 28. april 2019 kl. 10:00
Udendørssæsonen 2019 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 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 www.btk.dk. På hjemmesiden kan du finde
oplysninger om bl.a. prøvetime og træning. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål
på hjemmesiden, er du velkommen til at sende en mail til post@btk.dk. Du er også
velkommen til at møde op i tennisklubben tirsdag eller torsdag mellem kl. 16 - 18 og tale
med en af BTK’s trænere.
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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Indkaldelse til generalforsamling i
Ballerup Tennisklub
søndag den 17. februar 2019 kl. 10.00
i klubhuset i Damgårdsparken
Generalforsamlingen indledes med morgenkaffe og morgenbrød.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Kassereren forelægger regnskabet samt forslag til
kontingent, indskud og budget.
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse, udvalg og revisorer
Eventuelt
Efter generalforsamlingen vil der blive anrettet en let frokost.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingens afholdelse.
Forslag der indebærer ændringer af foreningens love skal dog
være indsendt inden den 1. januar i samme år og være
offentliggjort på Tapeten senest 3 uger inden
generalforsamlingens afholdelse.
Vel mødt !!

Foto: Udendørs sæsonen er slut !!
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Stemningsbilleder fra banelukning

16

