Kære alle sammen

Så starter en ny bordtennissæson lige om lidt!
Den nye sæson bliver igen meget spændende både for jer, der jagter intensiv træning og resultater, og jer,
der bare elsker at spille! BTK Viby er et enestående fælleskab, hvor alle er værdsat!
Lidt om de praktiske forhold for den kommende sæson:

Træning
 Senior (træner Tobias Lau): tirsdag kl. 19-20:30 – efter 20:30 er der mulighed for at træne selv (spille
kamp osv.) – Første træning den 16/08.
Om torsdagen er der selvtræning fra kl 19, ligesom der har været i sidste sæson.
Der er et spillermøde den 25/08 kl. 19:00 i klublokalet. Holdene skal sættes for den kommende
sæson, og vi skal sammen have drøftet målsætninger og set hvor mange seriehold vi skal tilmelde.
Hvis man ønsker at spille på hold, skal man møde op til mødet. Er man svært forhindret men ønsker
at spille, så kontaktes Dan inden mødet.
 Ungdom, Lars’s hold (træner Lars Bentsen): tirsdag og torsdag: kl. 17-19 – første træning den 11/08
(den 11/08 er der selvtræning, og derefter kører træningen som normalt).
Truppen er: Alexander Lorentzen, Andreas Nielsen, Emil Rasmussen, Alber Carlsen, Daniel
Rasmussen, Josef Aydin, Marius Dam, Mikkel Madsen, Mikkel Rauhe-Nielsen, Mikkel Johansen,
Niels-Anton Tybirk Le-Marc, Viktor Oksfeldt, Tobias Vester, Johan Grønhøj, Sally Maribo, Benjamin
Rasmussen.
Lars vil holde et lille møde med forældrene for at præsentere sæsonen. I hører nærmere om det.
Lars har lavet et opstartsbrev til sin gruppe, som er vedhæftet.
 Ungdom, Simon hold (træner Simon Nykjær-Fisher):
o

o

Gruppe 1: mandag og onsdag kl. 17.15 - 18.45 – første træning den 15/08.
Gruppe 1: Alexander Jacobsen, Anton Fly, Casper Munk Andreasen, Gustav Rasmussen,
Holger Fogh, Jacob Lavdal Brauner, Lukas Juul, Lasse Fly, Mikkel Balslev, Mads Villefrance,
Magnus Arnholt, Mathias Krukov Hansen, Mikkel Arnholt, Morten Balck Svejgaard, Rasmus
Balslev, William Kongsted.
Gruppe 2: mandag og onsdag kl. 18.45 - 20.15 – første træning den 15/08
Gruppe2: Alexander Juul Eriksen, Alexander Bjørnholdt, August Storgaard Zangenberg,
Ditlev Bose Folkmar, Gustav Vittrup Larsen, Johan Alexander Risbæk, Jonas Kornbech
Askholm, Magnus Baungaard Hansen, Marcus Vinding Berglev, Muhammed Cengiz Awji,
Noah Bjerg, Simon Monrad Christensen, Tobias Holm Lilleør, William Bilenberg, William
Markussen.

Forældre er velkomne i starten af jeres barns første træning. Simon vil bruge det første kvarter på at
præsentere sæsonen.
Simon har lavet et opstartsbrev til sin gruppe, som er vedhæftet.

Aarhus Kommune har ændret spillereglerne omkring muligheden for at få aktivitetsstøtte. Vi bliver nødt til
at registrere deltagelsen til træningstimerne af de spillere der ikke endnu er fyldt 25 år. Disse registreringer
vil give grundlaget for, hvor højt støtten bliver. Jeres trænere vil fortælle jer om, hvordan I registrerer det.

Medlemskab
Vedhæftet finder I klubbens indmeldelsesblanket. Alle skal udfylde den, da det er vigtigt at holde vores
medlemsliste ajour. Der kommer en bakke i klubben, hvor I kan lægge de udfyldte blanketter. Der vil også
være blanketter til rådighed i klubben.
På blanketten finder I oplysninger om betalingen af kontingent/licens. Betal venligst asap! Det er nu muligt
at betale med Mobilepay. Vi indløser ikke nogen licens (muligheden for at deltage til holdkampe/stævne),
før vi har modtaget jeres betaling. Kontingenterne skal betales senest den 31. august. Efter den dato bliver
det ikke muligt at deltage til træningstimerne uden betaling. Skulle der være nogle, der har svært ved at
betale kontingentet, vil vi rigtig gerne at I kontakter os (daniel@tybirk.net), så vi kan få en dialog om hvilke
muligheder der er.

Aura sponsorstrøm
Er du eller din familie i 2016 blevet ny kunde hos Aura sponsor strøm i BTK Vibys favør
(http://www.aura.dk), kan du fratrække en rabat på 100 kr fra kontingentet. Aura er en vigtig sponsor for
klubben, og vi ønsker at opfordre jer til at melde jer til ordningen. De penge, I sparer fra kontingentet,
bliver tjent igen for klubben! Martin Kjeldsen har lavet en fin information om det, som er vedhæftet.

Sponsorer
Der bliver arbejdet hårdt i klubben for at skaffe sponsorer i form af ”guldplade-salg”, trøjesponsorer,
sponsorer til bannere i spiller-lokalet og øvrige sponsorer. Skulle der blandt jer, spillere og forældre, være
nogle der gerne vil støtte ekstra op om klubben, eller alternativt kender nogen eller et firma, der kunne
støtte klubben, er vi meget interesseret i, at komme i dialog med dem. Vores evne til sammen at skaffe
sponsorer, vil være afgørende for vores projekt om at udvide lokalet.

Spørgsmål? Input?
Skulle I have spørgsmål eller input, er I meget velkommen til at kontakte
 Trænerne, hvis det drejer sig om det sportslige/træningsforholdene.
 Bestyrelsen, omkring de generelle forhold, eller hvis I har forbedringsforslag / kender en mulig
sponsor. Bestyrelsen: Dan Refstrup Jakobsen (danrefstrupjakobsen@hotmail.com), Simon NykjærFisher (simon88nf@gmail.com), Klaus Dam (klausdam1@gmail.com), Alexander Schou-Jørgensen
(alexandersj92@gmail.com), Daniel T. Le Marc (daniel@tybirk.net).
 Daniel T. Le Marc, hvis det drejer sig om økonomi / administrative forhold.

Vi håber på endnu en god og livlig sæson i BTK Viby!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

