18.30-20.00
Ungdom IV (begyndere
12–17 år)
Træner: Lasse/Simon

18.30-20.00
Ungdom I Øvede
Trænere: Rasmus/Aske

18.30-20.30
Senior
Træner: Carsten / Lars
19.00—21.00
Senior (hallen)
Træner: Carsten / Lars

17.00-18.30
Ungdom II Let Øvede
Trænere: Jakub/Emil

17.00-18.30
Ungdom III (begyndere
8–12 år)
Træner: Lasse/Simon

17.00-18.30
Ungdom II Let Øvede
Trænere: Rasmus/Aske

17.00-18.30
Special-træning

18.30-20.00
Ungdom I Øvede
Trænere: Jakub/Emil

Torsdag

Onsdag

Tirsdag

Mandag
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Velkommen til
bordtennisklubben Tateni
Bordtennisklubben Tateni ønsker alle
nye og gamle medlemmer hjertelig
velkommen til klubben og til en ny
sæson. Med denne lille folder ønsker
vi, at videregive de oplysninger, som
kan være nyttig viden for dig som
medlem af klubben.

Træning:
Er du ny ungdomsspiller optil 12 år
skal du træne med på hold III, og er
du ny ungdomsspiller optil 17 år skal

Kontaktpersoner:
Bestyrelse:
Kontingent, sponsor:
Anders Pedersen (kasserer)
9816 2126 - 6012 8002 stok@stofanet.dk
Seniorkoordinator:
Carsten Thomsen [bestyrelsesmedlem]
6063 7444 carstenthomsen@stofanet.dk
Ungdomskoordinator, foældrekontakt:
Steen Larsen [bestyrelsesmedlem]
4074 6214
steen.larsen@stofanet.dk
Steffen Pedersen [bestyrelsesmedlem]
2335 8521 s.pedersen42@gmail.com

du træne med på hold IV. I starten af
sæsonen vil, der kun være et hold
(hold III) indtil, der bliver nok spillere
til to hold. Trænerne (Lasse og Simon)
vil give besked om, hvornår

Administration:
Lars Thomsen
[bestyrelsesmedlem]
2324 4727 larsthomsen123@gmail.com

opdelingen finder sted.
Hold I er for øvede og Hold II er for de
let øvede spillere. Her vil vi ligeledes
lægge ud med at Hold I og II bliver
slået sammen til et hold(hold II) indtil,
der bliver nok spillere til to hold.
Trænerne vil give besked herom.
Tateni har bat og bolde, du kan låne
til træning . Tateni forventer kun, at
du møder op omklædt i inden- dørs
sko og shorts, T-shirt og/eller
træningssæt, så du kan deltage ak
tivt.

Ungdomstrænere:

Beyndere:
Lasse Randa 4083 2565
Simon Thomsen 6022 6978
Øvede:
Jakub Ruzicka 6173 5605
Aske Randa 2757 3783
Rasmus Rise
Emil Korshøj

Info til Forældre:
For at børnene kan få den bedste
oplevelse med at spille bordtennis,
har vi i Bordtennisklubben Tateni
brug for al den hjælp, som vi kan
få. Det gælder i særdeleshed

med transport, når vi skal spille
holdkampe i andre byer, da vi
ikke ønsker at komme i en situation, hvor der ikke er nogen til
at køre, vil det gå på tur mellem
forældrene (til spillere på holdene)
at sørge for kørsel. Som kompensation til de forældre der kører vil der
blive udbetalt kørepenge fra klubben, som p.t. udgør 1,60 kr. pr. km.
Husk derfor at sende en mail til
kassereren med oplysninger om din
bankkonto og hvilken holdkamp du
har kørt til, så går resten af sig
selv.

På alle træningsholdene vil der være
minimum en kvalificeret træner, som
vil hjælpe med at dygtiggøre den enkelte.
I klubbens vedtægter står der skrevet
følgende: ” I øvrigt er foreningens
højeste formål at udvikle en god
sportsånd og et godt kammeratskab.”
Dette er naturligvis noget de enkelte trænere lægger stor vægt på i
den daglige træning.
Det enkelte træningspas er opbygget efter den samme skabelon på
alle træningsholdene:



Opvarmning / opvarmningsleg



grundlæggende øvelser
kaldet indspil (her læres de
grundlæggende slag)


Bemærk at kun pladser der lovligt
kan anvendes med sikkerhedssele
indgår i fordelingen af pladser og at
sikkerhedssele skal anvendes.
Når klubben selv arrangerer et
stævne eller lignende mangler der
altid hænder til forskellige gøremål
såsom opstilling, nedtagning,
indkøb, oprydning, tilberedning og
salg af mad og drikke o.m.a.
Hvis I har en god ide til, hvordan vi
kan gøre noget anderledes eller
måske en ide, om hvorledes vi kan
skaffe nogle penge til klubben,
sponsorartikler, eller andre goder
der kan komme klubben til gavn,
skal i ikke holde jer tilbage. Ret da
henvendelse til et af
bestyrelsesmedlemmerne:.

varierende øvelser
(benarbejdsøvelser og/eller
kamprelaterede øvelser). Her
har vi en meget fin bordtennisrobot, som er en rigtig god
hjælp.

Klubben har op til den
nye sæson købt 5 helt nye
borde, og en ny
bordtennisrobot, som har
programmeret ikke færre
en 64 programmer.

Hvad klubben forventer af dig:


Deltager I den træning, du tildeles



Kommer I god tid til træning



Yder dit bedste til træningen



Har en høj mødefrekvens



Har en positiv indstilling.



Tager ansvar for at niveauet hæves.



Taler pænt og benytter fair play.



Er en god kammerat.



Ros og vis andre respekt.



Ingen brug af mobil under træning



Mobning er uacceptabelt og kan
medføre bortvisning.

Holdturnering og stævner:
Vi deltager både i DGI, JBTU og DBTU,
som hver især arrangerer holdturnering
og stævner. Disse stævner er spredt ud
over hele sæsonen, og ligeledes er de
også spredt ud over hele landet. Når
Tateni bliver tilbudt at deltage i et
stævne, vil de spillere, som tilbuddet
henvender sig til få udleveret en sedel
med informationer om stævnet og
tilmeldingsdato. Du kan få et overblik
over udvalgte stævner på klubbens
hjemmeside under Aktivitetskalender.
Der er endvidere mulighed for at spille
på hold bestående af 2, 3 eller 4
spillere, som spiller kampe mod hold
fra andre klubber. Din træner vil hjælpe
dig med at finde ud af, om der er et hold
som passer til dig.

Kontingent:
Det behøver ikke være dyrt at gå til
bordtennis og vi har bevidst fastsat en
lav grundkontingent (75,- pr. måned for
ungdom og 125,- pr. måned for seniorer)
så alle kan være med. Der betales for
September, November, oktober og December samt Januar, februar, marts og
april.

Grundkontingentet dækker træning,
holdturnering og tilskud til særlige arrangementer. Vi har valgt at lade betaling og aktivitetsniveau følges i fornuftig forening, således at den der
ønsker et højt aktivitetsniveau også er
den der betaler et højere kontingent
(aktivitetskontingent).

Licens:
DBTU har ændret licens reglerne for
den nye sæson,
hvilket betyder
at alle, der ønsker at spille
turnering skal
betale licens.
Satserne er
følgende:

Alle spillere med ratingtal indtil
1100: kr. 75

Ungdom med ratingtal fra 1100:
kr. 200

Seniorspillere med ratingtal fra
1100: kr. 450
Hertil kommer et microgebyr pr. licens på kr. 10.
Licens opkræves ifbm. Kontingentopkrævning og indbetales til
Tatenis bankkonto.
Er du i tvivl om dit ratingtal, så spørg
din træner. Han kan helt sikkert hjælpe dig.
Der er endvidere krav om licens for at
kunne stille op til de fleste stævner.
Ved stævnetilmelding indbetales et
startgebyr jf. stævneindbydelsen, for
hver række man ønsker at stille op i.
Dette startgebyr skal indbetales før
stævnet til Tateni`s bankkonto med
tydelig angivelse af hvad det er, hvilket stævne og hvilken spiller det
drejer sig om.
Tatenis bankkontooplysninger findes
på hjemmesiden.

