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Medlemsblad for Ballerup Tennisklub

Foto: Formanden takker den afgående kasserer for en umådelig
stor indsats for klubben gennem en menneskealder.

Du har vel sat kryds i kalenderen!?
… ved lørdag den 22. juni 2019 og kommer med til BTK’s 100 års jubilæum !!
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Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Bestyrelse
Formand:
Kurt Christiansen
Næstformand:
Torben Michalski
Kasserer:
Gitte Ravn
Rasmus Trads
Bjarne Frimann Skov
Steen Nellemose Hansen
Michael Corfitzen

tmc@dsv.com
medlem@btk.dk
liserasmus@c.dk
frimann.skov@gmail.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

Motionsudvalg
Formand:
Bjarne Frimann 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

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
Festudvalg
Formand:
Kirsten Timmermanns
Gitte Ravn
Rasmus Trads
Michael Thielsen
Ann Storm Pedersen
Lene Michalski
Jørgen Antonsen
Ole Finn Jakobsen

kirtim2605@gmail.com
gitte@kravn.dk
liserasmus@c.dk
mcth@sport.dk
stormpedersen@ppg.com
lene_joergensen@hotmail.com
jbantonsen17@gmail.com
olejakobsen@outlook.dk

Bane- og klubhusudvalg
Formand:
Steen Nellemose Hansen
Kirsten Timmermanns
Annie Hessel
Kurt Christiansen
Erik Hvalsøe
Rasmus Trads
John Dühring (køkkenansvarlig)

steen.n.hansen@gmail.com
kirtim2605@gmail.com
Amhessel@Privat.Dk
post@btk.dk
medlem@btk.dk
liserasmus@c.dk
johndu@live.dk

Sponsorudvalg
Formand:
Rasmus Trads
Steen Dühring

liserasmus@c.dk
steendh@hotmail.com

Livs-nyderne
Jørgen Antonsen

jbantonsen17@gmail.com

Revisorer
Frode Gabrielsen
Kjeld Halvorsen

frodekirsten@c.dk

Hans Gabrielsen (suppleant)

kjeldhalvor@mail.dk
h.gabrielsen@get2net.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
I 2019 skal vi fejre BTK’s 100 års jubilæum. Vi kender ikke
den præcise dato for stiftelsen af BTK, men vi har valgt at
fejre det lørdag den 22. juni. Forberedelserne har været i gang
længe. Nogle af de mere synlige forberedelser er maling af
klubhuset, mens andre forberedelser foregår mere i det
skjulte. Det er bl.a. festudvalgets forberedelser til
jubilæumsfesten og bladudvalgets forberedelser til 100 års
jubilæumsskriftet.
Men inden vi skal fejre BTK, skal vi ud
på banerne og nyde foråret. Vinteren og
foråret har været meget mild, og
klargøringen af tennisbanerne kunne i år starte midt i marts. Vi
forventer at kunne åbne banerne allerede lørdag den 13. april.
Den officielle åbning af sæsonen foregår selvfølgelig ved
Standerhejsningen, som i år er søndag den 28. april kl.10.
På generalforsamlingen stoppede Erik Hvalsøe som kasserer. Erik blev kasserer i 1997, og
var forinden redaktør af Smash i en årrække. Herudover har Erik været aktiv på mange
andre områder i klubben, ikke mindst i bane- og klubhusudvalget. En stor tak til Erik
Hvalsøe for en formidabel indsats for BTK igennem rigtig mange år.
Gitte Ravn blev valgt som ny kasserer og Torben Mikalski blev valgt som ny næstformand.
Mere om generalforsamlingen kan læses inde i bladet.
Vel mødt til en ny sæson.
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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BTK’s jubilæum lørdag den 22. juni
Programmet for BTK’s 100 års jubilæum lørdag den 22. juni 2019.

Kl. 10:00 Reception
Vi starter dagen med en reception, hvor alle er velkomne. Der vil
være taler, uddeling af BTK’s 100 års jubilæumsskrift og meget andet.
Vi har inviteret borgmesteren, vores naboklubber, samarbejdspartnere,
sponsorer og mange andre. Vi har også inviteret tidligere medlemmer
af BTK i den udstrækning, at vi kunne finde frem til dem. Kender du
nogen, som kunne være interesseret i at deltage, er du meget
velkommen til at invitere dem.

Kl. 12:30 Opvisningskamp
I forbindelse med BTK’s 50 års jubilæum spillede Torben Ulrich og
Jan Lesley opvisningskamp, og vi skal selvfølgelig også have en
opvisningskamp til BTK’s 100 års jubilæum med nogle af Danmarks
bedste tennisspillere!

Kl. 17:00 Jubilæumsfest
BTK’s 100 års jubilæum skal selvfølgelig fejres med et brag af en
fest. Festlighederne foregår i Reehs Baghus, hvor der vil være en
herlig festmiddag, underholdning og musik. Pris kun 200 kr. pr.
person. Tilmelding på www.btk.dk

Gi’ en hånd!
Når vi skal fejre BTK’s 100 års jubilæum er der mange opgaver som skal løses. Bestyrelsen
og udvalg har været i gang længe, og flere frivillige har også deltaget i bl.a. maling af
klubhuset og klargøring af klubhus og baner.
I forbindelse med jubilæumsdagen den 22. juni er der også mange
opgaver, som skal løses. Det er alt fra opstilling af borde og stole,
indkøb af varer, borddækning, oprydning, opstilling af tilskueranlæg til
kaffebrygning.
Vi håber at mange har tid og lyst til at gi’ en hånd med. Kontakt en i
bestyrelsen eller festudvalget, eller send en mail til post@btk.dk
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Smash interview’et
Redaktøren tog i klubhuset, som han fandt, var det fuldstændigt
oplagte mødested, når interviewofferet var klubbens suverænt
nærmeste genbo:

Kurt Jensen.

Hvornår blev du medlem af BTK?
Jeg forventede spørgsmålet, så jeg har lige været inde og checke
det. Det gjorde jeg – i hvert fald ifølge mit medlemsnummer – i
1997.
Hvornår flyttede du ind i huset her ved siden af?
I 1979!!
Du gik altså i næsten 20 år og kiggede herover?
Ja, det er dybt godnat.
Jeg fulgte med i Schreiner brødrenes meritter, mens de var juniorer!
Og det er jo lidt interessant, for da jeg så endelig tog mig sammen og blev meldt ind, var det
jo netop dem, som forestod den gratis begyndertræning på 5 mandage à 2 timer.
Så behøver jeg jo ikke at spørge, om du har spillet tennis i andre klubber?
Nej det er helt overflødigt.
Det vil sige i de næsten 20 år, da sagde tennis dig ikke noget?
Overhovedet ikke.
Hvad fik dig så til at fatte interesse for sagen?
Det var faktisk min søn, som gik i klasse med Jørgen Antonsens søn. Gitte og Jørgen var
lige flyttet hertil, og nu skulle de meldes ind i klubben. Det syntes min søn også, at jeg
burde gøre. Så tog jeg mig sammen.
Og jeg har tit tænkt over, at det var dybt åndssvagt, at der skulle gå så mange år.
Men jeg havde trods alt den fordel, da jeg begyndte, at jeg kendte alle af udseende!
Har du dyrket andre sportsgrene?
Ja, jeg har ligesom de fleste andre drenge dyrket noget fodbold, men det var helt på det
jævne. I Brovst, hvor jeg er født og opvokset var der kun ét juniorhold og to drengehold, så
der blev man næsten altid udtaget, uanset hvor dårligt man spillede.
Så har jeg spillet en hel del bordtennis, mens jeg var på Skovlunde posthus. Her havde
personaleforeningen faktisk hele to hold med i turneringen under DAI – Dansk Arbejder
Idræt.
Vi havde et bord stående fast i kælderen, og når der så ikke var alt for travlt, slog vi et bord
op i pakkerummet.
Det var dengang, man kunne træne i arbejdstiden!!
Kan du godt li’ at spille tennis?
Ja, det er da et herligt spil.
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Nyt fra ungdomsudvalget
En lang men ikke hård vinter er ved at være slut. Inden for ganske kort
tid skal vi til at spille på det røde grus igen. Det vil sige, at vi nu skal
til at vende os til sjove opspring og vind, som driller. Men det betyder
også, at vi har mere plads at røre os på.
Ligeledes betyder det også, at vi snart
skal til at spille kampe igen. Vi deltager i
denne sæson med 2 hold - et U12 og et
U16. Begge hold er mix hold. Alle, som skal deltage i
holdturnering, vil modtage direkte besked fra en af trænerne.
Jeg håber, at der igen i år vil være stor opbakning omkring
holdlederarbejdet samt kørsel og ikke mindst til at sikre lidt
mad til hjemme kampe.
Året 2019 er også ensbetydende med, at vi er kommet frem til året, hvor BTK fylder 100 år.
Dette betyder, at der vil være en masse forskellige aktiviteter i løbet af sæsonen. Derfor
bedes I løbende følge med på diverse medier så som Facebook og BTK's hjemmeside.
Såfremt der sidder forældre, som gerne vil bidrage med lidt
frivilligt omkring deres børn, må man meget gerne sige til. Det
har ganske stor betydning, at vi er mange til at skabe gode
betingelser for vores børn i hverdagen, så derfor hold jer ikke
tilbage. Alle kan bidrage med lidt, og er der mange nok, bliver
det til meget.
Hele trænerteamet og undertegnede
ønsker alle en super god
udendørssæson, og vi ser frem til at
mødes udendørs. Tiderne for udendørs træning ligger på
BTK's hjemmeside, men der vil også blive uddelt sedler til alle
børn, og dette vil ske via trænerne.
Torben
Ungdomsformand
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Junior turnering gav pote
Lørdag den 30. marts deltog Christian Larsen fra BTK i SLTU HEAD Farum Cup.
I den første match mødte Christian en dygtig spiller fra Virum/
Sorgenfri. Flere gange var Christian opsat på at bryde
modstanderens spil, hvilket resulterede i at de angreb der blev
foretaget, desværre ikke altid slog igennem. Denne match blev
vundet af Virum/Sorgenfri.
I 2. runde (bonusrunden) tog BTK’s Christian revanche, hvor
han i finalen mødte Skovshoved. I denne match var det tydeligt,
at Christian havde genfundet sit gode spil og vandt dermed
finalen med cifrene 3-3 (7-0) og 4-0.
På billedet ses Christian sammen med turneringens referee
Preben Silva

Leder de mon efter en god historie?

..eller har DU måske én
at dele med os?!
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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Generalforsamling den 17.2.2019 kl. 10
I Ballerup Tennisklub,
Klubhuset i Damgårdsparken
Velkomst ved formand - Kurt Christiansen

Dagsorden:
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter Juel Andersen.
Peter er valgt. Han takker for valget og oplyser at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Valg af 2 stemmetællere
Birgitte Helweg-Ovesen og Kirsten Timmermanns.
Fremmødte 39 - heraf 9 passive medlemmer og 30 stemmeberettigede.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning er tilgængelig på BTK’s hjemmeside.
Kurt Christiansen læser bestyrelsens beretning op – med supplerende kommentarer.
2018 bød på en fantastisk sommer, og det betød markant større aktivitet på banerne. Som
bekendt har vi automatisk vanding om natten, og det har betydet, at vi har kunnet
opretholde en rimelig standard på banerne til trods for den lange tørre periode.
Onsdagsturneringen har som sædvanlig haft stor tilslutning. Vinterens udgave af
onsdagsturneringen Drop-ind turneringen er også begyndt at få en større tilslutning.
Der er mange medlemmer, både børn og voksne, som har deltaget i holdturneringen og
andre arrangementer. Juniorerne har f.eks. deltaget i Junior Team Tour og Pizza-Tennis
Fællestræning for juniorer. For seniorerne har der f.eks. været Tapettræf og venskabskamp
med Sverige.
Tilslutningen til Livsnydernes aktiviteter er fortsat stor, både
udendørs og indendørs. Udover de faste ugentlige spilledage, har
Livsnyderne spillet venskabskampe med Haslev. Kurt Eriksen har i en
alder af 87 valgt at stoppe som tovholder for Livsnyderne. Kurt
Eriksen var primus motor, da Livsnyderne startede for 10 år siden.
Kurt retter en stor tak til Kurt Eriksen for det gode initiativ og den
store indsats gennem alle årene.
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
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Referat af generalforsamling (fortsat)
arrangementer på Tapeten. Desuden har vi haft et tilbud om weekendtennis for nye
medlemmer.
BTK’s kasserer Erik Hvalsøe, har valgt at trække sig
tilbage. Erik blev kasserer i 1997, og var forinden redaktør
af Smash i en årrække. Herudover har Erik været aktiv på
mange andre områder i klubben, ikke mindst i bane- og
klubhusudvalget. En stor tak til Erik Hvalsøe for en
formidabel indsats for BTK igennem rigtig mange år.
Den nye persondataforordning trådte i kraft den 25. maj
2018, og bestyrelsen har gjort en ihærdig indsats for at være
klar til denne dato. Vi mener selv, at vi er kommet i mål, men der skal givetvis ske
justeringer efterhånden som vi alle får erfaringer på dette område.
Sjællands Tennis Union og Københavns Tennis Union har indledt et samarbejde under
navnet Tennis Øst. Det betyder bl.a. at holdturneringen og individuelle mesterskaber har
omfattet hold og spillere fra begge unioner. Erfaringerne fra samarbejdet i 2018 har været
gode, og der er planer om at lægge de to unioner sammen.
I 2017 begyndte vi at undersøge mulighederne for at etablere en eller flere
paddeltennisbaner. Dette arbejde fortsatte i 2018, og der er gode udsigter til at det skal
lykkes. Vi har dog sat dette arbejde på pause, da forberedelserne til
vores 100 års jubilæum kræver en del ressourcer. Forberedelserne har
været i gang længe. Efter at der har været flere udfordringer med at få
fastlagt datoen for jubilæumsaktiviteterne, er datoen nu fastlagt:
Lørdag den 22. juni 2019. Så nu kan vi for alvor begynde
forberedelserne.
Mange aktiviteter er påbegyndt – opvisningskamp, tilskuerpladser, fest
forberedelser og meget mere. I den forbindelse håber vi at mange vil give en hånd med.
Som de fleste sikkert har bemærket, har Erik Hvalsø efter mange års tro tjeneste som
kasserer valgt at trække sig fra posten. Det vender vi tilbage til.
Beretningen blev godkendt.

Kassererens fremlægger regnskab samt forslag til
kontingent
og budget.
Erik Hvalsø forklarer regnskabets opsætning og fastslår, at vi har haft et
pænt overskud.
På side 6 kan vi se Resultatopgørelsen og på side 7 balancen – hvor vi kan
se hvor meget klubben er god for i alt 489.395 kr.
På de øvrige sider er der mere detaljerede oplysninger – her kan nævnes at
der ved cafeteriet står et minus-beløb, hvilket betyder at det har givet
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Referat af generalforsamling (fortsat)
overskud.
Regnskabet blev godkendt med alle 30 stemmer.
Erik fremlagde budget for 2019 – hvor vi har afsat et rundt beløb på 100.000 kr. til fejring
af BTK’s 100 års jubilæum.
Kurt tilknyttede nogle kommentarer. Vi håber på bidrag fra sponsorer og kender ikke
udgifter til opvisningskamp mv.
Jørgen Anthonsen spurgte, hvorfor kontingentet er sat lavere end indtægten sidste år. Kurt
oplyser, at medlemstallet er lidt svingende, så det er blot er lidt forsigtigt.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent.
Budget- og kontingent blev godkendt.

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Kurt uddeler årspokalen til: ”En person som ikke er
bange for at give en hånd med. Det være sig ved
baneklargøring, forberedelse af arrangementer,
onsdagsspil m.m. Og ikke at forglemme - laver
forrygende gode flæskestege til jule-spisning. Han har
som en af de få sin daglige gang omkring klubben – altså
når han lufter hund og trækker ’frisk’ luft”.
Tak for indsatsen og tillykke til Kurt Jensen.

Valg af bestyrelse, udvalg og revisorer
Formand Kurt Christiansen er på valg og modtager genvalg. Kurt er genvalgt.
Kasserer Erik Hvalsøe er på valg. Erik modtager ikke genvalg. Som tidligere
nævnt ønsker Erik at trække sig tilbage fra kasserer posten.
Bestyrelsen foreslår Gitte Ravn som ny kasserer. Gitte er valgt.
Ved tiltrædelse af posten trækker Gitte sig fra posten som næstformand og
referent.
Formanden, assisteret af Ingelise, uddeler blomster:
Kurt takker Erik Hvalsøe for de mange år med bestyrelsesarbejde – ikke bare de 22 år som
kasserer, men også som redaktør for Smash og en stor indsats i Baneudvalget bl.a. med
styring af vandingsanlægget. Takken rettes også til Annie, for at vi har måtte ”låne” Erik og
for den indsats, som Annie selv har ydet i Bane- og klubhusudvalget.
Blomsteroverrækkelse og minutters stående applaus - af alle de fremmødte.
En anden af dem der har været aktiv i mange år – som nu også trækker sig tilbage er Kurt
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Referat af generalforsamling (fortsat)
Eriksen. Historien er, at der havde været flere forsøg med at få noget formiddags tennis op
at køre, men uden det store held. Kurt fik løbet Livsnyderne i gang ved at lokke klubben til
at give - gratis smørrebrød og øl i 3 mdr. Det fik folk op af stolene! Der er efter 10 år, stadig
godt gang i Livsnyderne, som nu har mulighed for at spille to gange om ugen. Og flere
møder op uanset om man skal spille eller ej – til frokost og en god snak.
Revisorer:
Frode Gabrielsen – genvælges.
Lise Lundov ønsker ikke genvalg.
Kjeld Halvorsen indtræder som revisor.
Hans Gabrielsen tiltræder som suppleant.
Lise får blomster som tak for indsatsen.
Derudover består bestyrelsen af formænd for følgende udvalg:
Spillerudvalg
Formand – Michael Corfitzen Herbert genvælges.
Ungdomsudvalg

Formand - Torben Mikalski genvælges.

Motionsudvalg

Formand – Bjarne Frimann Skov genvælges.

Baneudvalg

Formand – Steen Nellemose Hansen genvælges.

Bladudvalg

Formand – Rasmus Trads genvælges.

Desuden er der følgende udvalg:
Blomsterudvalg

Ann Storm Pedersen genvælges.
Lene Mikalski genvælges.

Festudvalg

Formand – Kirsten Timmermanns genvælges.

Livsnyderne

Jørgen Antonsen genvælges.

Sponsorudvalg

Rasmus Trads genvælges.
Steen Dühring genvælges.

Kurt opfordrer alle til at stille op og give en hånd med alle de aktiviteter og forberedelser
der generelt er i klubben, men ikke mindst med
alt det der skal ske i forbindelse med fejring af
100 års jubilæet. Blandt andet skal klubhuset
males.

Eventuelt
Kirsten Johansen – Erik for mange år siden
sagde du: ”Hvordan vil klubben skulle klare sig
uden os?”
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Referat af generalforsamling (fortsat)
Rasmus Trads – ”Jeg har glædet mig til at foreslå, at Kurt pr 22. juni 2019 udnævnes til
æresmedlem”. Kurt har gjort et kæmpestort arbejde for klubben igennem rigtig mange år.
Kirsten Timmermanns – festudvalget får travlt, og jeg hører gerne fra de medlemmer, der
vil give en hånd med. Og inden vi går i dag, skal udvalget have aftalt en dato for vores
første møde.
Kurt Eriksen – spørger om det, som passivt medlem, er muligt at se banebookning.
Svar fra Kurt Christiansen: De der har betalt kontingent kan se og booke baner. Passive
medlemmer burde fortsat have adgang til både klubhus og at logge på og kigge på
banebooking. Hvis der er nogen, som oplever problemer med bookingsystemet, må man
endelig sige til.
Ebbe Christensen – fremfører at det er et problem, at man selv skal melde problemer ind.
Er det ikke bedre, at det er én person, der samler info og melder ind.
Kurt Christiansen: Oplyser at han i hvert fald ikke kan påtage sig opgaven. Og hverken
Steen N eller han er i hallen hver dag. I øvrigt sker der måske hurtigere noget, hvis flere
melder et problem ind. Mht. problemer med baner og klubhus i Damgårdsparken kan man
fortsat kontakte Steen Nellemose eller sende en mail til post@btk.dk
Gitte Helweg spørger om Michael Hansen (ansvarlig for Tapeten) er blevet fyret?
Svar: Kurt oplyser at Michael rykker til biblioteket, hvor han fortsat vil arbejder med
frivillige aktiviteter.
Vi har en del goodwill, fordi vi i klubben selv gør en del.
Jørgen Anthonsen – var blevet bedt om at overdrage en hilsen
fra en bortrejst Livsnyder – Peter Hesselholt.
Rasmus Trads – Tilføjer et par ord om baggrunden til forslaget
til at blive udnævnt til æresmedlem. Hvor mange sportslige
rekorder du, Kurt, har bag dig – har jeg ikke styr på. Men du har
siddet i BTK’s bestyrelse i ikke mindre end 40 år! En super flot
præstation. Og allerede som 16-årig trådte du ind i bestyrelsen –
hvilket i sig selv er en rekord. Så hvorfor vi ikke for længe siden
har fået den idé at udnævne dig, ved jeg ikke – men i år skal det
være.
Ikke flere bemærkninger.
Kurt siger tak til Peter Juel Andersen for at opretholde god ro og orden – og overrækker
en erkendtlighed.
Generalforsamlingen erklæres for afsluttet.
Efter lidt oprydning, vil der blive sat smørrebrød frem og så kan den gemytlige snak
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Referat af generalforsamling
hhhhhhhhhh
(fortsat)
genoptages.

Referent:

Andersen
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Gitte K. Ravn

Dirigent:

Peter Juel

Kort nyt & info
Klargøring af baner
Lørdag den 13. april

..Sæt

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

Baneudvalget arrangerer som
sædvanligt 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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God stemning ved klargøring af klubhuset
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Så er foråret kommet!!
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