NYHEDSBREV BIRKERØD TK AUGUST 2016

Kære Medlem
Om vi vil det eller ej, men vintersæsonen nærmer sig. Mandag den 12. september starter vi op
med de faste banetimer og løsbookinger. Træningen starter dog først fra den 26. september for
både børn og voksne. Men lige nu og her så er der fuld aktivitet på anlægget med spil og
holdkampe og andre aktiviteter så som Grisefesten for alle klubbens medlemmer, og forhåbentlig i
en dejlig solrig sensommer periode. I uge 35 og 36 er der ekstra tryk på banerne, idet vi afholder
Tennis Europe u16 Turnering(med primært spil formiddage og eftermiddage) og ZogMatch Cup for
juniorer efterfulgt af Veteran og Motionist turneringen Birkerød Maxi i uge 36. Vi vil på forhånd
beklage de bookingsmæssige gener det kan give enkelte dage for jer som medlemmer. Benyt
lejligheden til at komme forbi klubben og se god tennis.

I dette nyhedsbrev kan du læse mere om følgende:
•
•
•
•

Grisefest 26. august
Fast Banetime indendørs samt klippekort
Vinter træningstilmelding
Klubmesterskaber for Juniorer

Grisefest fredag den 26. August
Kære Allesammen, medlemmer som ikke medlemmer,voksne og børn, kvinder og mænd,
motionister og elitespillere og det som er imellem.
Så er det blevet tid til Årets Begivenhed Griseturnering og Grisefest Fredag den 26. august, hvor vi
samler hele klubben til tennis og helstegt pattegris.
Kom og deltag og vær med til at skabe en herlig fest
og tilmeld dig her: http://btsk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

Fast Banetime indendørs og klippekort
Hvis du ønsker en fast banetid indendørs, så kan du efter den 19. august se hvad der er ledigt, og
booke og køb en banetid. Følg dette link http://btsk.halbooking.dk/proc_fastbane.asp og log ind.
Har du en fast banetid eller er medspiller på en fast banetid, har du mulighed for at tilkøbe dig
enten et platinkort eller guldkort. Læs mere om hvad kortene kan og koster på hjemmesiden:
http://btsk.dk/banebooking/banebooking-indendors/
Alternativt kan du købe enten et 5 eller 10 klippekort til henholdsvis 500/850 kr.
Alle korttyper skal bestilles gennem kontoret på kontor@btsk.dk

Vintertræning
Tilmelding til vinterens træning er nu åbnet. Og det gælder for både Junior samt Senior
Tennisskolen. I Juniortennisskolen kan man tilmelde sig henholdsvis 1,2 eller 3 x om ugen. Og det
er også her man tilmelder sig Familietennis eller Minitennis med rød bold/6-9 år. I
Seniortennisskolen foregår træningen enten tirsdage 18-19 eller 19-20 eller lørdage 14-15.
Træningen her foregår i moduller a 5-6 timer. Er der noget du er i tvivl om så kontakt Jesper
Korsbæk, som er leder af Tennisskolen, på jesper@btsk.dk
Al tilmelding foregår her: http://btsk.halbooking.dk/proc_holdplan.asp
Husk at sidste træningsdag i udendørs programmet er søndag den 11 september og at
indendørstræningen starter op igen fra mandag den 26 september.

Junior klubmesterskaber
Der vil blive afholdt et junior klubmesterskabs stævne for alle spillere i Tennisskolen, som
afslutning på sæsonen. Arrangementet er for alle også dem som normalt ikke spiller kampe.
Nærmere info om klubmesterskabs stævne følger, men det finder sted i uge 37.
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