NYHEDSBREV BIRKERØD TK APRIL 2016

Kære Medlem
Velkommen til Udendørs sæsonen 2016.
Lørdag den 30. april åbner vi officielt de udendørs grusbaner. Det sker med et brag af en
Tennisfest fra kl. 13.00-16.00, hvor vi afholder Tennissportens Dag samtidig med Standerhejsning
og Baneåbningsturnering. Vi håber at se dig/Jer i klubben til denne fest, hvor du/I også meget
gerne må invitere familie, venner og bekendte med, så de også kan føle tennisglæden !
Udendørs banerne kan bookes fra lørdag den 30. april og dette er også sidste dag for faste og løse
banetimer indendørs.
Desværre har klubbens nyansatte træner Jens-Erik Hincheli valgt af personlige/familiemæssige
årsager, at opsige sin stilling i klubben. Det betyder følgende omorganisering af de
træningsmæssige opgaver: Jens Egemose udarbejder træningsprogrammer for Tennisskolen i
denne uge og lægger program ud på hjemmesiden i næste uge. Træningsstart 2. maj og herefter
overtager Jesper Korsbæk – træner og 1-holdsspiller- tennisskolen for Juniorer og Seniorer. Se
kontakt info på hjemmesiden www.btsk.dk Med John Larsen og Jens Egemose og Kenneth Jessen
har klubben super dygtige trænere, der sammen med resten af klubbens trænerteam, står klar til
undervise og træne.
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgende:

•
•
•
•

Standerhejsning og Baneåbningsturnering
Tennissportens Dag
Sommercamps og Træning Juniorer og Seniorer
Tennistilbud fra ZogMatch Tennisbutik

Standerhejsning og Baneåbningsturnering
Kom forbi klubben Lørdag den 30. april fra kl. 13.00-16.00, hvor klubben er vært for kaffe og kage
og efterfølgende tændes grillen og der serveres hotdogs. Flaget hejses og banerne åbnes officielt
med sang og taler. Traditionen tro afvikles der en double åbningsturnering, som er for ALLE. Se
mere om program på hjemmesiden; www.btsk.dk På dagen vil der også være mulighed for at
prøvespille de nyeste HEAD Ketsjere og få et godt ketsjer tilbud. Ligeledes vil der være mulighed
for at købe JOMA tøj og sko til fordelagtige priser.

Tennissportens Dag
Måske har du set de fine ”Valg” plakater for Tennissportens Dag i Birkerød TK ude i byen ? Det
ville glæde os, hvis du som medlem, også vil invitere familie og venner og bekendte og
arbejdskollegaer med ned i klubben den 30. april. Selv mener vi jo, at vi driver Verdens sjoveste
sport og helt sikkert den sportsgren som bruger flest muskelgrupper ! Og vi har vældig meget lyst
til at dele denne tennisoplevelse med andre, som endnu ikke har prøvet sporten.
På dagen vil der være mulighed for at prøvespille tennis med klubbens trænerteam, og for
børnene er der en særlig KIDZ ZONE, hvor vi leger og spiller tennis med bløde bolde på minibaner.
Der vil være kampagnetilbud for nye medlemmer. Melder man sig ind på dagen og 14 dage frem,
så får man en gratis tennisketsjer og et rør bolde. Vi vil også have Informationsboder, hvor man
kan høre meget mere om klubben og dens mange muligheder.

Træningstilbud Sommer 2016
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
Kidz/Familietennis torsdage eller søndage. Og Minitennis Træning for de 6-9 årige. Tilmelding her:
http://btsk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

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.

Tennistilbud fra ZogMatch Tennisbutikken
Klubbens samarbejdspartner ZogMatch Tennisbutik, har som altid gode tilbud. Henrik står klar inde
i butikken til at vejlede og servicere Jer. Følg dette link for at se tilbuddene:
https://www.dropbox.com/s/ny4zbsco1bxrb81/ZogMatch_Annoncetilbud_april2016.pdf
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