
Opstartsbrev 

ungdom 
 

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 tilbud til klubbens ungdomsspillere. 

Udover den daglige træning, vil vi i denne sæson tilbyde en serie af egne stævner. Der vil blive arrangeret 2 i 

efteråret samt 2 i foråret, hvor alle klubbens medlemmer vil få mulighed for at deltage. Derforuden vil der 

sædvanen tro blive arrangeret klubmesterskaberne, så vil vi igen i denne sæson forsøge at lave en ekstra 

træning om lørdagen.  

 

 

Ungdomstræning: 

Vi har igen i år samlet et rigtig stærkt trænerteam. Tirsdag: Lasse Randa og Simon Thomsen, onsdag: 

Rasmus Rise og Sonny Nielsen, torsdag: Aske Randa. 

 

   Ungdom I øvede tirsdag d. 1/9-2012 kl. 17.00 

   Ungdom II let øvede tirsdag d. 1/9-2012 kl. 17.00 

   Ungdom III begyndere onsdag d. 2/9-2012 kl. 17.00 

 

Er du ny i klubben, så skal du træne om onsdagen fra kl. 17.00-18.30. Når holdet er fyldt op vil trænerne dele 

holdet op i 2 grupper. Den enkelte spiller vil få besked herom af trænerne. 

 

Tidligere år har vi oplevet en ret begrænset interesse og dermed fremmøde i starten af sæsonen, og vi tager 

derfor konsekvensen i år ved at slå de to grupper øvede og let øvede sammen indtil gruppen bliver for stor. 

Trænerne vil herefter give besked til de enkelte spillere, når gruppen bliver splittet i 2 grupper (ca. uge 43). 

 

Således vil nedenstående plan være gældende indtil efterårsferien: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

17.30-19.00 

Senior I 

 

17.00-18.30 

Ungdom I+II 

 

17.00-18.30 

Ungdom begyndere 

17.00-18.30 

Ungdom I+II 

 

19.00-20.30 

Senior II 

 

 

 

 

 

 

 

 

Træningsplan fra uge 43 og sæsonen ud: 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 

17.30-19.00 

Senior I 

 

17.00-18.30 

Ungdom I+II 

 

17.00-18.30 

Ungdom begyndere III 

17.00-18.30 

Ungdom I+II 

 

19.00-20.30 

Senior II 

 

 

 

 

18.300-19.00 

Ungdom begyndere IV 

 

 

Træningsgrupper: 

Ungdom I: Øvede spillere, de som spillede på tirsdags- og torsdagsholdet i sidste sæson. 



Ungdom II: Let øvede spillere, de spillere som var på begynderholdet i sidste sæson. 

Ungdom III: Nybegyndere(vi starter op med et hold nybegyndere). 

Ungdom IV: Nybegyndere(nyt hold startes op når hold III er fyldt op). 

 

Træningspolitik og ungdsomsstrategi 

Bestyrelsen har ønsket at forbedre rammerne for træningen i klubben, og har besluttet at dette skal omfatte 

en ny strategisk tilgang til ungdomsafdelingen. Du kan læse mere på klubbens hjemmeside. 
 

Medlemsinformation: 
Klubbens hjemmeside er klubbens vigtigste informationskanal. Her vil du kunne finde nyheder og 

informationer om hvilke aktiviteter klubben tilbyder, ligeledes vil du her kunne finde kontaktinformationer 

til trænere, priser på klubtøj, kontingentsatser og meget mere. Det vil derfor være en god ide at benytte 

hjemmesiden løbende i sæsonen. 

 

Det er dyrt at sende almindelig post til medlemmerne. Derfor har vi i de sidste sæsoner valgt kun at udsende 

elektronisk klubpost. Det er derfor meget vigtigt, at klubben har e-postadresse til alle 

medlemmer. Hvis du ikke allerede nu er på klubbens mail-liste, så gå ind på klubbens hjemmeside og udfyld 

kontaktformularen. 

 
Alle giver en hånd med: 

BTK Tateni er en frivillig forening, som er drevet af klubbens egne medlemmer. De få ledere og hjælpere i 

klubben yder et stort og ulønnet arbejde for at skabe en rigtig god bordtennisklub. Derfor er det også utrolig 

vigtig at alle medlemmer hjælper til, hvor de nu har mulighed for det. 

Vi forventer, at medlemmerne passer på klubbens materialer, og at de giver en hånd med til store som små 

opgaver. Vi har ikke noget imod, at medlemmerne stiller høje krav, men vi forventer også, at de respekterer 

og anerkender klubbens frivillige ledere og hjælpere. 

Hvis du har lyst til at engagere dig yderligere og få indflydelse på klubbens udvikling, er der rig mulighed 

for det. Du kan gøre en stor forskel. Så tøv ikke med at tage kontakt til en træner eller en repræsentant fra 

bestyrelsen. 

 

Med ønsket om en udbytterig sæson for alle nye som gamle spillere, trænere, ledere og forældre skal der lyde 

stort VELKOMMEN. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 

http://www.btk-tateni.dk/ungdom/traeningspolitik-og-ungdsomsstrategi/

