NYHEDSBREV BIRKERØD TK MARTS 2016

Kære Medlem
Så er der små 2 måneder til at vi spiller udendørs på et af Danmarks flotteste anlæg. Der er
standerhejsning og baneåbning lørdag den 30. april fra kl. 13.00 – 16.00 Her håber vi at se så
mange af klubbens medlemmer og tag endelig venner og bekendte og familiemedlemmer med, for
vi holder også Tennissportens Dag, hvor vi åbner klubben op for alle borgere i og udenfor
kommunen, for at vise vores fantastiske sport frem.
Det er nu tid til at melde sig til alle sommerens Trænings og Camp tilbud for både børn og voksne.
Vi har den glæde, at kunne annoncere, at klubben har indgået en træneraftale med Jens-Erik
Hincheli, som kommer fra Lyngby Tennisklub og som er skolelærer. Jens starter på fuld tid fra den
1. august, men starter allerede i klubben den 1. april på timebasis. Jens har før arbejdet i klubben
både med juniorer og med Seniortennisskolen og på camps. Jens vil afholde to Tennis Clinics i april
måned.
Der skal lyde en stor tak til de to dygtige trænere Jens Egemose og Kenneth Jessen, som sammen
med John Larsen, har kørt træningen, mens Thomas Wahl har været sygemeldt og vi har været en
fuldtids træner mindre, efter Andri stoppede.
Klubdirektør Thomas Wahl vil være tilbage fra sygeorlov fra den 1. april
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgende:
•
•
•
•
•
•

Træningstilbud Sommer 2016
Sommercamp tilbud
Tennis Clinic 9. og 16. april med Jens-Erik Hincheli
Klubmesterskaber Seniorer
DM Finalestævne for hold 12 + 13 marts hvor Birkerøds Dameelitehold spiller med om Guld
Tilbud til klubbens medlemmer om at komme med til Handelsbankens Boligaften

Træningstilbud Sommer 2016
Nu kan man tilmelde sig de forskellige Træningstilbud som klubben udbyder via hjemmesiden
www.btsk.dk Her kan man læse meget mere om de forskellige aktiviteter og til melde sig.
På Seniorplan tilbyder klubben Seniortræning mandage og torsdage aftener i 2 moduller. Et før og
et efter sommerferien.
På Juniorplan tilbyder klubben Juniortræning på alle hverdage. Endvidere tilbydes Kidztennis for
familier og som afvikles torsdage eller søndage.

Sommercamps for Juniorer og Seniorer
Birkerød TK er den klub i Danmark som afholder flest sommercamps. Igennem næsten hele
sommerferien er det muligt, at tilmelde sig en sommercamp. Læs meget mere på www.btsk.dk
hvor du også kan linkes videre til tilmeldingen. Camp tilmeldinger kræver ikke medlemskab.
På Seniorplan tilbyder klubben Seniorcamps i uge 26 og 27 fra enten kl. 17.00-18.30, eller fra kl.
18.30-20.00 med afsluttende hyggeturnering og fælles middag fredag aften.
På Juniorplan tilbyder klubben de berømte Ketcher Camps i uge 26,27 og 31, hvor vi indgår
samarbejde med forskellige andre sportsgrene, så som badminton, squash og volleyball. I uge 29
har vi en Racketlon Camp, hvor man træner og spiller alle 4 ketcher sportsgrene. I uge 30 har vi en
Familiecamp. De to sidste camps laver vi i samarbejde med DGI.

Tennis Clinic med Jens-Erik Hincheli
Vi tilbyder Senior Tennis Clinic Lørdag den 9. april fra kl. 13.00-16.00 med efterfølgende spisning
og den 16. april har vi så Junior Tennis Clinic i samme tidsrum også med spisning. Der er plads til 8
deltagere hvert sted, og det er først til mølle. Tilmelding foregår på
http://btsk.halbooking.dk/proc_intro.asp

Klubmesterskaber for Seniorer
Seniorudvalget arrangerer ”Senior-Klubmesterskab Indendørs 2016” i perioden: Søndag den 24.
april til Mandag den 2. maj 2016. Finalerne forventes at blive spillet den 2/5 kl. 18.00-22.00.
Nærmere information vil blive opslået senere, men find gerne din eventuelle makker allerede nu.

DM for hold Finalestævne 12-13 marts i KB
Birkerøds Elitedivisionshold for Damer kvalificerede sig med det yderste af neglene til slutspillet
for DM for hold.
Slutspillet afvikles i KB i den kommende weekend, og Birkerød møder KB i den ene semifinale, og
Gentofte møder Hørsholm i den anden. Idet Gentofte vandt mellemspillet, har de kunne vælge

modstander.
Det betyder en gentagelse af sidste holdkamp, hvor Birkerøds damer netop mødte KB og spillede
3-3, efter at have ført 3-1 efter singlerne.
Så der er lagt op til et brag af en semifinale, som spilles på lørdag den 12. marts kl. 9.00. En evt.
finale spilles om søndagen kl. 13.00.
Kom forbi og hep på Birkerød pigerne og se dansk toptennis i den kommende weekend.

Handelsbankens Boligaften
Klubbens medlemmer inviteres til Boligaften hos klubbens Banksponsor Handelsbanken. Temaet
er Boligforbedringer og alternative energikilder – kan det betale sig ? og hør mere om de
forskellige finansieringsmuligheder af din bolig. Det foregår Tirsdag den 12. april kl. 17.30 på
Hestkøbgaard Furesø Golfklub, Hestkøb Vænge 4. Læs mere
http://www.handelsbanken.dk/birkeroed hvor du også tilmelder dig.
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