Kære alle sammen
En ny bordtennissæson nærmer sig, og alle såvel gamle som nye medlemmer, indbydes hermed til den nye
sæson. Det bliver en rigtig spændende sæson, hvor klubben har gjort sit ypperste for at give det bedst
mulige træningstilbud til klubbens hold, såvel ungdomsspillere, seniorspillere samt veteraner.
Udover den daglige træning vil vi i denne sæson fokusere ekstra meget på at afholde forskellige sociale
arrangementer og begivenheder i klubben. Der vil bl.a. blive afholdt opstartslejr for ungdomsspillere i
midten af august samt opstartsfest for alle senior- og veteranmedlemmer i midten af september, dette for
at kickstarte sæsonen. Derforuden vil der sædvanen tro blive afholdt klubmesterskaber og juleturnering.
Ligeledes vil vi ligesom sidste sæson fortsætte vores skoleprojekt, og som et nyt tiltag i år ønsker vi at
fokusere endnu mere på uddannelse og fastholdelse af vores trænere og ikke mindst hjælpetrænere.
Der er i løbet af en bordtennis sæson en del opgaver, der skal ordnes i vores bordtennis forening. Vi er i
gang med at danne en liste over forskellige opgaver. Vi håber at alle medlemmer, som minimum vil hjælpe
til med én af disse opgaver. Listen kommer snarest muligt, og vil eventuelt munde ud i en arbejdsdag.
Nedenfor er lidt praktisk info vedrørende den kommende sæson:
Træning
●

●

●
●
●
●

Senior divisionshold (Træner Dan Refstrup Jakobsen, danrefstrupjakobsen@hotmail.com): tirsdag kl.
19:15-20:45 – efter 20:45 er der mulighed for at træne selv (spille kamp osv.) – Første træning er
tirsdag den 16. august. Om torsdagen er der selvtræning/kamptræning fra kl. 19:15. Der afholdes et
spillermøde tirsdag den 23. august kl. 20.45 (efter træningen), hvor holdene for jyllandsserie og
divisionerne, skal sættes for den kommende sæson.
Stjerneholdet (Træner Lars Bendtsen, larsmanubendtsen@hotmail.com): mandag kl. 20.00-22.00 og
onsdag kl. 19.00-21.00 – første træning bliver mandag den 15. august. Holdets kontaktperson er
Klaus Dam (klausdam1@gmail.com). Der afholdes et spillermøde i starten af september, hvor
turneringsholdene skal sættes for den kommende sæson (dette står Klaus Dam for).
Ungdom 1 – Elite (Træner Lars Bendtsen, larsmanubendtsen@hotmail.com og Simon Nykjær-Fisher,
simon88nf@gmail.com): tirsdag og torsdag: kl. 18.00-20:45 – første træning tirsdag den 16. august.
Ungdom 2 (Træner Lars Bendtsen, larsmanubendtsen@hotmail.com): mandag kl. 16:00-18:00,
onsdag kl. 17:30-19:00 samt torsdag kl. 16:30-18:00 – første træning mandag den 15. august.
Rising stars (Træner: Simon Nykjær, kontaktperson: Dan Jakobsen,
danrefstrupjakobsen@hotmail.com) onsdag kl. 17:00-18:30, første træning onsdag den 3. august.
Veteraner: Træner alle hverdage fra kl. 10.00. Veteranerne er allerede i gang med den nye sæson.

Vigtige datoer:
●

D. 13. august oprydningsdag på Skanderborg Festival

●

D. 13.-14. august opstartslejr for ungdom

●

D. 23. august spillermøde jyllandsserie og divisionshold senior.

●

Start september spillermøde seriehold (Klaus Dam indkalder).

●

D. 16. september opstartsfest for alle senior- og veteranspillere.

Juleturnering, klubmesterskab og andre sociale arrangementer meldes der nærmere dato ud senere på
sæsonen, når datoerne er endeligt fastlagt. Ligeledes vil der komme tilbud ud om stævner løbende.
Medlemskab
Nye medlemmer skal udfylde klubbens indmeldelsesblanket. Disse udleveres af trænerne/holdledere.
Alle skal betale klubkontingent (se nedenfor):
Ungdom (0-18 år)
Senior (19-59 år)
Veteran (60+)

Kontingent u/licens
(licens gratis)
1.700 kr.
(licens gratis)

Kontingent m/licens
1.700 kr.
1.950 kr.
800 kr.

Vi indløser ikke licens, før vi har modtaget din betaling. Kontingenterne skal betales senest den 31. august.
Efter denne dato bliver det ikke muligt at deltage i træning uden betaling.
Kontingent/licens indbetales på bankkonto nummer 3631-16841765
(tilføj besked "Kontingent + medlemsnavn"). Gør det nu!
Spørgsmål? Input?
Skulle I have spørgsmål eller input, er I meget velkomne til at kontakte:
●

Trænerne, hvis det drejer sig om det sportslige/trænings forholdene

●

Bestyrelsen, omkring de generelle forhold, eller hvis I har forbedringsforslag/kender en mulig
sponsor. Bestyrelsen: Simon Nykjær-Fisher (simon88nf@gmail.com)

Til slut vil vi gerne takke klubbens sponsorer Nordic Trucking, OK Benzin, BTEX og MegaVin for støtten, og
vi glæder os til samarbejdet i den kommende sæson.
Endnu en god og livlig sæson i sigte i BTK Viby!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

