NYHEDSBREV BIRKERØD TK DECEMBER 2015

Kære Medlem
Du/I ønskes en glædelig jul og et godt nytår. I juleferien vil der være en masse ledige banetimer, så
benyt muligheden for at booke en bane og komme ned og spille. Klubben holder kun lukket den 24
og 31 december fra kl. 18.00, ellers holder vi åbent 7-23.
I forbindelse med at Andri stopper som fast ansat i klubben, overtager Jens Egemose og Kenneth
Jessen de fleste af Andris banetimer i det nye år, indtil ny træner er fundet. Ligeledes overtager
Jens administrationen af Tennisskolen for Juniorer og Seniorer, så kontakt Jens hvis I har
spørgsmål på jens.egemose@gmail.com eller på tlf. 4230 8050 Nyt revideret træningsprogram
fra den 4. januar ligger inde på hjemmesiden under topmenu punkt Junior. Andri vil dog stadig
fungere som elitetræner tirsdage i det nye år.
Klubdirektør Thomas Wahl vil være sygemeldt fra tirsdag den 15 december, idet han skal have
lavet en by pass operation. I den mellemliggende periode vil klubbens konsulent på Økonomi og
Anlæg Arne Hübertz overtage administrationen af kontoret. Alle mails sendt til kontor@btsk.dk
videre sendes automatisk til Arne.
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgende:
•
•
•
•
•

Juleafslutning for Juniorer med efterfølgende Banko
Jule Senior Camp 28 + 29 december
Træningstilbud efter nytår Kidz Tennis og Voksen træning
Senior 50+ Camp i uge 4
Drop in flytter tidspunkt om torsdagen

Juleafslutning for Juniorer
Onsdag den 16 december afholdes der Juleafslutning for alle som går til træning fra kl. 16.00 med
efterfølgende Banko, hvor hele familien er velkommen.
Læs mere her: http://btsk.dk/ under nyheder

Jule Senior Camp
Den 28 og 29 december fra kl. 17-19 afholder vi en Julecamp under ledelse af Jens Egemose. Der
er 8 pladser. Først til mølle princippet. Tilmelding her:
http://btsk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

Træningshold fra Januar
I det nye år har vi stadige ledige pladser på Kidz Tennis for børn og forældre og på Senior
Træningshold: Læs mere på hjemmeside og tilmelding her:
http://btsk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

Senior 50+ Camp i uge 4
Den 25-27 januar afholder vi ligesom sidste år en Senior 50+ Camp fra 9-12 med efterfølgende
fælles frokost. Der er 8 ledige pladser og først til mølle princippet. Campen ledes af DGI og
udbydes til alle DGI klubber i Nordsjælland. Mere info og tilmelding her:
http://www.dgi.dk/arrangementer/201618806001

Drop in i 2016
Drop in om torsdagen flytter fra januar 2016 tidspunkt, og vil nu finde sted kl 14-15 med Træning
under ledelse af Jens Egemose og med mulighed for efterfølgende selv spil fra 15-16.
Følgende datoer er der drop in om søndagen i det nye år: 24 januar, 14 februar og 13 marts. Her
er tidspunktet kl. 11-12 med træning og med efterfølgende selv spil fra 12-13. Også her ledes Drop
In af Jens Egemose.
Tilmelding ikke nødvendig. Man møder bare op og betaler på stedet. 50 kr på torsdage og 75 kr på
søndage.
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