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Kære Medlem
Så er vi i fuld gang med en forrygende forårs udendørs sæson, hvor vejret har været med os,
bortset fra nogle kolde startdage i maj måned. Det summer af liv på anlægget. I uge 24 afholder
klubben sin internationale TE u14 turnering efterfulgt at Danmarks ældste Juniorturnering
Birkerød Mini. Kom ned og se god tennis og nyd en bid mad i cafeen, som har åbent hele denne
periode. Det giver banemæssige udfordringer visse dage, men hold øje med banebookingen dag
for dag, da vi løbene justerer.
Birkerød Tennisklub er gået forrest i arbejdet med at integrere flygtninge i Rudersdal Kommune.
Medlemskab og spil i en Idræts Forening, er en god mulighed for at vise flygtninge hvordan
Forenings Danmark fungerer. Klubbens tidligere formand Jesper Tvermoes og et team af frivillige
hjælpere er klubbens flygtninge ambassadører.
I uge 36 med start lørdag den 3. september afholder klubben for 2 år i træk BIRKERØD MAXI
TURNERINGEN, som er en turnering for Motionister og Veteran spillere. Sæt allerede nu et x i
kalenderen. Mere info om turneringen og tilmelding følger.
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgende:
•
•
•
•

Pro-Am og Vinsmagning
Drop In muligheder og Onsdagstennis
Junior Hygge arrangement
Sommercamps for børn og voksne

Pro-Am Turnering og Vinsmagning 8 Juni
Onsdag den 8 juni afholder vi den traditionsrige Pro-Am turnering, hvor klubbens 1-2 holdsspillere
stiller op og spiller doubler med medlemmerne. Det hele afsluttes med vinsmagning fra vores Vin
Sponsor LBC Vin og fælles spisning. Under middagen vil der blive trukket lod om en af Karen

Barritzas Wilson ketsjere. Så vil du blive den heldige vinder af en Top 400 WTA spillers ketsjer så
tilmeld dig . Det starter kl. 17.00. Tilmelding her: http://btsk.halbooking.dk/proc_intro.asp

Drop In muligheder og Onsdagstennis
Torsdage fra 16-17 er der Drop In med Jens Egemose. Medlemmer møder bare op de torsdage der
passer. Det koster 50 kr at deltage med efterfølgende selvspil. Ligeledes torsdage fra 18-19 har vi
Drop in for nystartede/let øvede grupper og her kræver det ikke medlemskab at deltage.
Onsdagstennis kører vanen tro fra kl. 17-20. i år har vi udvidet med en ny gruppe af spillere ; De let
øvede, som spiller på bane 3 og 4. Onsdagstennis er selvspil med doubler med forskellige
partnere. Og en glimrende mulighed for at møde nye spillere og dermed nye tennispartnere at
spille med.

Junior Hygge arrangement Fredag den 10 Juni
Ungdomsafdelingen inviterer til Junior Hygge arrangement fredag den 10 juni. Kl. 17.00. Børn og
forældre mødes ved minibanerne hvor der spilles minitennis og fodbold og beachvolley m.m. Fra
kl. 18 grilles der pølser. Tilmelding til Leder af Tennisskolen Jesper Korsbæk på jesper@btsk.dk
Læs mere på hjemmesiden www.btsk.dk

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.
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