Smash
Marts 2020
Medlemsblad for Ballerup Tennisklub

Foto: På generalforsamlingen blev den afgående redaktør begavet
med både pokal og blomster som tak for hans mangeårige indsats
for klubben.

Ny redaktør søges !
Har DU tid og lyst (samt ordet i din magt) til at videreføre vores
hæderkronede klubblad, er du velkommen til at kontakte betyrelsen.

1

Lounge område på Tapeten
Området ved bordtennisbordet er nu omdannet til et loungeområde med små sofa-stole i
lighed med dem som findes i Damgårdsparken.
I vinterhalvåret er det svært at opretholde det samme
klubliv som vi har i sommerhalvåret, og der har
været efterspurgt mulighed for et ”after-tennis
område” i tennishallen. Det er nu etableret, og vi
håber at det bliver flittigt brugt.
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Sidste frist for indlæg til
næste nummer af Smash vil
blive meddelt på BTK’s
hjemmeside.
Tryk:
Grafisk Værksted, Ballerup
Kommune.
Oplag: 100
Smash kan også læses på
www.btk.dk

Ballerup Tennisklub ønsker
alle medlemmer en god
tennis sæson 2020 :o)
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Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Bestyrelse
Formand:
Kurt Christiansen
Næstformand:
Torben Michalski
Kasserer:
Gitte Ravn

tmc@dsv.com
medlem@btk.dk

Bjarne Frimann Skov
Steen Nellemose Hansen
Michael Corfitzen

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:
Ny redaktør søges (ansv.)
Niels Tegne-Hansen
Johnny Jakobsen
Steen Dühring
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post@btk.dk

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

steendh@hotmail.com

Bestyrelse og udvalg i Ballerup Tennisklub
Blomsterudvalg
Lene Michalski
Ann Storm Pedersen

lene_joergensen@hotmail.com
stormpedersen@ppg.com

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

kirtim2605@gmail.com
gitte@kravn.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
John Dühring (køkkenansvarlig)

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

Sponsorudvalg
Formand:
Steen Dühring

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
Sensommeren har været præget af rigtig meget regn, og
det har selvfølgelig sat sit præg på tennis spillet i
Damgårdsparken. Det er imponerede hvor meget vand
banerne har kunnet absorbere. Banernes kvalitet har dog
lidt noget under den megen regn. De røde baner har i
nogle perioder haft et vist grønligt skær.
Der har været færre aflysninger end man kunne have
forventet med den meget våde sæson. Både
holdturneringen og onsdagsturneringen er blevet
gennemført uden særligt mange aflysninger.
Juniortræningen er også blevet gennemført uden de store
aflysninger.
Rasmus, der har været redaktør for Smash siden 2010,
har valgt at træde tilbage. Rasmus har været primus
motor for udgivelsen af klubbladet Smash, og har også
ydet en stor indsat i både bestyrelsen, sponsorudvalget,
festudvalget og bane- og klubhusudvalget. Senest har
Rasmus stået i spidsen for udarbejdelsen af BTK’s 100
års jubilæumsskrift. En stor tak til Rasmus for en
imponerende indsats for BTK gennem mange år.

Foto: Praktikanten

Budgetaftalen for Ballerup Kommune bød på en
julegave til Tapeten. Der er blevet afsat 2,4 mio kr. til
Tapeten over tre år. Foreningerne på Tapeten har fået
mulighed for at få indflydelse på hvad pengene skal
bruges til. Læs mere på BTK’s hjemmeside:
www.btk.dk/n/julegave-til-tapeten
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.

6

Mindeord om Dan Johansen
Dan Johansen sov stille ind den 17. oktober 2019 i en alder af
84 år. Dan sad i BTK’s bestyrelse i en årrække og var formand
for BTK i årene 1988 til 1989. Dan var også aktiv i BTK på
mange andre områder, bl.a. i spilleudvalget.
Med sit smil og sin humor skabte Dan en god stemning
omkring sig, og det smittede af på alle. Dan var en habil
tennisspiller og spillede holdturnering gennem en årrække. I
de senere år havde Dan stor fornøjelse af at spille sammen
med de andre livsnydere. Dan var nemlig selv en livsnyder,
der nød det gode selskab.
Man blev altid mødt med et smil og følte sig i godt selskab
med Dan.
Dan vil blive savnet.
Æret være hans minde.

Fremtiden for Smash
Rasmus, der har været redaktør for Smash siden 2010, har valgt at
træde tilbage. Rasmus har sammen med de øvrige medlemmer af
bladudvalget formået at skabe et læseværdigt og flot medlemsblad i
en trykt udgave - i en tid hvor de digitale informationskanaler
efterhånden har
overtaget den trykte
presse. En stor tak til
Rasmus.
Det første nummer af Smash udkom i 1959.
Se en kopi af bladet og de øvrige numre af
Smash på hjemmesiden: www.btk.dk/historie
Vi håber, at de øvrige medlemmer af
bladudvalget vil fortsætte lidt endnu, og
sammen med nye medlemmer af bladudvalget
videreføre Smash i en eller anden form.
Har du lyst til at bidrage til den fortsatte
udgivelse af Smash, enten i bladudvalget eller
blot levere stof til bladet, så send en mail til
post@btk.dk
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Nyt fra ungdomsudvalget
Året der gik, for juniorerne i 2019
Holdturnering gav sved på panden og for nogle
”hovedbrud”
U12 spillerne vil huske sæsonen, for en forrygende start og
nervepirrende afslutning. BTK og Ledøje Smørum lå side om side i
kapløbet om at gå videre i puljen. Desværre for vores U12 spillere,
fik Ledøje Smørum ikke spillet nogen kampe mod de 2 sidste klubber, hvorfor de blev
tildelt maksimumpoint 12 point/24 sæt uden modstand. Efter 5. og sidste runde faldt
afgørelsen på antallet af sæt. Ballerup Tennisklub (U12) havde 53-11 og Ledøje Smørum
54-10. Mere tæt kunne det ikke blive!
Vi glæder os til 2020, hvor holdet rykker op til de store i U14-rækken.
Træningskampe blev det også til. Til februar
2020 har cheftræner Jens Brodersen arrangeret
fællestræning mm. i Allerød.
U16 fik spillet nogle gode kampe. Men
holdkampen mod Herlev, er nok den som de vil
huske bedst.
Olesja og Annabella kæmpede begge en brav
kamp i hver deres single. Annabella måtte ud i et
3. sæt, hvor hun desværre tabte sin MatchTiebreak 11-9. Josephine måtte afbryde sin single
i 2. sæt pga. uheld, og måtte derfor en tur på
hospitalet, hvor hun blev syet for en flænge over øjet.
Fordi Josephine måtte udgå med skade, så trådte klubbens 11-årige Christian til, således
BTK kunne afvikle begge deres doubler. De 2 debuttander på U16 holdet (Anna og
Christian) spillede deres allerførste kamp/double sammen. Herlevs høje og stærke spiller
gav en del hovedbrud i forhold til, hvordan de kunne knække det stærke forsvar. De vandt
ikke, men hev dog 1 parti hjem i hvert sæt, og sluttede af med smil og godt humør.

Mesterskaber & turneringer
Christian Larsen deltog i Sjællandsmesterskaberne indendørs, hvor han nåede til
semifinalen i sin pulje.
Ved Sjællandsmesterskaberne udendørs nåede han kvartfinalen i sin pulje, og i
bonusrundens finale blev det til en flot 2. plads.
Derudover har Christian deltaget i flere individuelle turneringer, hvor han formåede at slå
sin egen rekord i antallet af tiebreaks på en enkelt dag og ikke mindst antallet af finaler i
bonusrunden.
I de turneringer Christian har deltaget i, er det gået som følge:
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Nyt fra ungdomsudvalget
hhhhhhhhhh (fortsat)
SLTU HEAD Farum Cup: Tabte i kvartfinalen, men vandt til sidst finalen/guld i
bonusrunden, 4-3 og 4-0
HEAD Tennis Øst Herlev Cup: Tabte i kvartfinalen, men vandt til sidst finalen/guld i
bonusrunden, 4-1 og 4-3 (7-5)
HEAD Tennis Øst Slagelse Cup: Tabte semifinalen 2-4 og 3-4 (10-8), også her vandt han
guld i bonusrunden 4-2 og 4-0 .
HEAD Tennis Øst Hillerød Cup blev Christians sidse turnering i 2019. Som ved de andre
individuelle turneringer spillede han alle sine kampe én og af samme dag. Også ved denne
turnering mødte han dygtige modstandere, hvorfor han på alle facetter indenfor en match
blev sat på hård prøve.
Tabte kvartfinalen: 4-3 (7-2), 0-4 og 2-4. Semifinalen i bonusrunden blev en sand gyser 4-3
(7-3) og 4-3 (10-8). Efter 2 yderst spændene kampe og 3 timers intensivt spil, var det en
noget træt Christian, som efter en kort pause spillede finalen i bonusrunden. Denne vandt
han med cifrene 4-0 og 4-3 (7-1)
Alicia Ranjitkar har også deltaget i individuelle turneringer, hvor
hun fik spillet nogle gode og lærerige
kampe.
HEAD Tennis Øst Vallensbæk Cup: Tabte
i kvartfinalen 2-4 og 2-4. I bonusrunden
nåede Alicia til semifinalen.
HEAD Tennis Øst Farum Cup: Tabte
kvartfinalen. Denne bonusrunde nåede hun
til semifinalen 3-4 (7-1) og 0-4.
HEAD Tennis Øst Hillerød Cup, blev årets sidste individuelle
turnering for Alicia. Det blev til 2 gode kampe. Kvartfinalen
tabte hun desværre 2-4, 4-0 og 2-4. Men,
den allersidste match i 2019, blev også
for Alicias vedkommende finalen i
bonusrunden, hvor hun vandt guld

BTK’s 100-års jubilæum
I forbindelse med klubbens 100-års jubilæum blev en
gruppe af vores juniorer lært op, og trænet til at være boldpiger/drenge. Frederik Fetterlein og
Kristian Pless bød på en super
opvisningskamp, hvor deres gode
humør og tennis-skills var med til at
give os, og ikke mindst vores
juniorer en uforglemmelig oplevelse!

Juleafslutning
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Nyt fra ungdomsudvalget (fortsat)
I år har jeg haft fornøjelsen af at arrangere juleafslutning for klubbens juniorer.
Klubbens formand Kurt Christiansen overraskede os
alle med en gave, et floorballsæt. En gave som alle i
klubben vil kunne få glæde af, både til træning (af
bl.a. fodarbejde og koordination) men også ved
lejlighedsvis arrangementer.
Året blev derfor afsluttet med julehygge, hvor
juniorerne både fik spillet tennis og ikke mindst
floorball (hockey). Kan hilse og sige, at det ikke gik
stille for sig. Det var en succes!
Indimellem blev der også tid til æbleskiver og ikke
mindst risalamanden, hvor jagten på mandlen

foregik på behændig vis.
Dette års vindere af mandelgaven blev Sofie og
Sophia

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!!!
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Mere nyt fra ungdomsudvalget
Så har vi afsluttet året 2019, en sæson som har budt på rigtig meget
nedbør i form af regn og endnu mere regn. Men heldigvis har vi været i
stand til at gennemføre langt de fleste træningsdage og kampe uden de
store aflysninger.
Som nævnt har vejret været meget omskiftligt og dette har betydet, at
vores baner i starten af året var ganske tunge at spille på, og at vi i
perioder måtte rykke lidt sammen, da nogle af banerne stod under
blankt vand. Heldigvis var alle juniormedlemmerne positivt
indstillet overfor, at man måtte deles om de baner, som var til
rådighed.
Året 2019 var ligeledes året, hvor BTK havde 100 års fødselsdag.
Dette betød, at alle store som små arbejdede på at gøre denne dag
til noget helt specielt og en dag, som vi alle vil se tilbage på med
stor glæde.
Det var juniorafdelingens opgave at stå for konkurrencer på dagen. Dette tog Dragana og
Tanja hånd om med en masse gode præmier og en masse sjov for alle de deltagende børn.
Ud over de ovennævnte konkurrencer skulle vores mest øvede juniorspillere (hold spillere)
være bold-drenge og piger til den meget omtalte opvisningskamp
mellem Frederik Fetterlein og Kristian Pless.
Det er lang tid siden, jeg har set så mange spændte juniorspillere.
Det var første gang, de skulle prøve at være næsten centrum
(midtpunkt) for så mange mennesker på en tennisbane. Godt nok
skulle de ikke selv spille, men der var en masse øjne, som fulgte
hver en bevægelse, der blev foretaget på bane 1, som i dagens
anledning var blevet gjort i stand efter alle kunstens regler (den
var kanon flot).
Alle de deltagende juniorspillere klarede det super godt. Man
skulle tro, at I aldrig havde lavet andet end at være bold-drenge
og piger. Stor tak og ros til Jens og Peter for deres store arbejde
med at træne vores juniorspillere i denne svære disciplin; at sikre
et godt flow samt stadig være lidt usynlig men stadig være på
dupperne og sikre en god afvikling af kampen. Også stor ros til
Kurt Ostekrüger, som var dommer, med hans hjælp i løbet af
kampen.
Som nævnt i et tidligere Smash stillede vi med 2 juniorhold i 2019. Vi valgte at rykke dem
op i B- rækken, således at de kunne blive presset lidt. Det var godt set af Jens (chef træner),
at de skulle spille i B-rækken. Begge hold klarede det super godt og vores U14 var ganske
tæt på at vinde deres pulje - de tabte med mindst mulig margin.
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Mere nyt fra ungdomsudvalget (forts.)
Det er vores ønske at kunne tilbyde gode trænere og gode træningstider
i BTK. At vi kan tilbyde dette, er et kæmpe plus for de børn, som
spiller i BTK og at vi samtidig kan gøre dette til en pris, som ligger
langt under, hvad andre klubber kan tilbyde, burde være noget, som
skulle kunne tiltrække endnu flere børn. Dette må være målsætningen i
2020.
Det er ligeledes vores ønske, at flest mulige børn får muligheden for at
deltage i diverse turneringer og BTK vil i nogle tilfælde give tilskud eller helt betale for
deltagelse. Det er den siddende ungdomsformand, som træffer beslutningen omkring
tilskud.
Jeg håber og tror, at der er flere forældre, som vil være med
omkring ungdomsudvalget, således at vi kan lave endnu flere
aktiviteter for juniorspillerne i BTK.
Til sidst vil jeg takke trænere - ledere - forældre og ikke mindst
spillerne for, at I er med til at gøre BTK til en super klub at være
medlem af.
På gensyn i 2020.

Øl– og sodavandsautomaten
Øl- og sodavandsautomaten i klubhuset i Damgårdsparken nedlægges.
Salget af øl og vand i automaten har de senere år været stærkt
faldende. Det hænger sandsynligvis sammen med at færre har
kontanter. Vi har undersøgt muligheden for at montere en
betalingsløsning med MobilePay på den nuværende automat, men
det er ikke realistisk.
Automaten er i øvrigt ved at være slidt, og kræver hyppige
reparationer. Vi har også overvejet at indkøbe en ny automat med
en betalingsløsning med MobilePay, men det vil koste ca. 35.000
kr.
Vi har derfor valgt at erstatte automaten med et almindeligt
køleskab, hvor medlemmerne kan betjene sig selv og betale med
MobilePay. Vi tror på, at BTK’s medlemmer er ærlige og
samvittighedsfulde.
Hvis det mod forventning ikke holder stik, må vi overveje en alternativ løsning.
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Kort nyt & info
Klargøring af baner
Gruppen, som forestår disse
aktiviteter, stiler efter at mødes

lørdag den 18. april 2020
kl. 09:30
..Sæt

kryds i kalenderen
lørdag den 2. maj 2020 :o))
...og følg med på BTK’s hjemmeside..

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

Flere vigtige datoer fra aktivitetskalenderen
1. marts 2020

Motionist drop-in turnering på Tapeten

5. april 2020

Motionist drop-in turnering på Tapeten

(pt. ukendt)

Standerhejsning og handicapturnering

13. maj 2020

Onsdagsturneringen starter

20. juni 2020

Handicap turnering og tennisfest

Nærmere orientering følger på BTK’s hjemmeside: www.btk.dk

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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Mindeord om Jørgen Lund
Jørgen Lund afgik ved døden natten mellem den 5. og 6. oktober 2019.
I sportens verden var det specielt inden for cykelløb, at Jørgen brillerede.
Han var i en årrække Danmarks suverænt bedste banerytter, hvor han
fejrede store triumfer på den legendariske Ordrupbane.
Men Jørgens kærlighed til tennis fornægtede sig ikke, hvilket Ballerup
Tennisklub drog megen fordel af. Således var Jørgen i adskillige år en
yderst kompetent formand for baneudvalget.
Jørgen var en mand med sine meningers mod, som han jævnligt gav
udtryk for i en meget direkte form og ofte fuldstændig ufiltreret. Det gav
nu og da anledning til at ”skille vandene”, men ingen var i tvivl om, hvad
Jørgen stod for.
Jørgen var en oratorisk begavelse ud over det sædvanlige.
Alene hans stemmeføring kunne få folk til at tie stille for bare at lytte efter.
Jørgen var mildest talt jovial !! Hans morskab og vittige indslag kendte ingen grænser. Når
Jørgen havde slået på glasset og rejst sig, var der garanti for, at forsamlingens latter
nærmest ingen ende ville tage.
Til min egen 50-års fødselsdag holdt Jørgen en uforglemmelig tale på mere end 20 minutter,
hvor vi alle simpelthen var kvæstede af grin. En lignende orator – og personlighed - får vi
desværre aldrig igen.
Jørgen blev 82 år.
Æret være hans minde.

/RT

Nytårsturneringen 2020
Det var 16 morgenfriske spillere, der startede dagen med fælles morgenbord.
Arrangørerne havde i år valgt at spille handicapturnering, hvilket gav nogle sjove og lige
kampe.
Vinderne blev Morten og Peter (Peter
var i bad ved fotograferingen), tæt
forfulgt af Lene og Ebbe.
De kunne alle glæde sig over 2 fine
flasker rødvin sponsereret af advokat
Peter Hallgren.
Efter strabadserne blev der serveret en
velfortjent frokost.
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Holdturnering
BTK har igen i 2019 deltaget i holdturneringen i Tennis Øst – det tidligere Sjællands Tennis
Union. I 2019 valgte det ene veteranhold at skifte fra den hidtidige række, hvor der blev
spillet både singler og doubler til en række, hvor der kun spilles doubler. Samtidigt blev
spilledagen flyttet fra søndag til torsdag formiddag.
Juniorerne har deltaget med et U12 hold og et U16 hold. U12 holdet sluttede på en flot 2.
plads, kun en
enkelt kamp fra
førstepladsen. U16
holdet mødte stor
modstand i deres
række, og sluttede
på en 5. plads.
Men uanset
resultaterne, har
alle fået spillet
nogle spændende
og sjove kampe.
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