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Opstartsbrev 2019/20 

senior 

 
 
En ny stor bordtennis sæson skal snart til at starte. Du indbydes her med til den nye 
sæson i Bordtennisklubben Tateni, hvor såvel gamle medlemmer som nye er 
velkommen.  

Den første officielle dag i denne nye sæson er mandag d. 2/9-2019.  Men da en hel 
del af vore medlemmer ikke helt kan vente til september med at komme i gang, vil 
der indtil da være mulighed for at spille som i sidste sæson hver mandag og onsdag 
fra 19.00-21.00  i august. Fra september og resten af sæsonen vil vi dele træningen 
op i 2 hold, herunder vil du kunne læse, hvem der deltager på hvilket hold. Har du et 
meget stort ønske om at deltage på et andet hold, end det du er sat på, så kontakt 
undertegnede. 

 

 

 

Det betyder, at det første træningshold, som vil træne mandag fra 17.30 – 19.00 og 
onsdag fra 19.00 -22.00(hallen). Carsten Thomsen vil stå for træningen, som 
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kommer til at bestå af træningsøvelser, og ingen kampe. Træningshold I er 
turneringsspillere fra sidste sæson. Det andet træningshold, som er alle som ikke er 
nævnt i det ovenstående, vil træne hver mandag fra 19.00 – 21.00 og onsdag fra 
19.00 – 21.00. Træner til hold II er igen i år Lars Thomsen. Her vil træning foregå på 
samme måde, som i sidste sæson, hvor alle der ønsker instruktion får dette. Ønsker 
du bare at spille kampe, så er det også her du skal spille. Ligeledes vil der være 
mulighed for at spille hver lørdag fra 11-13 
 
 

Klokken Mandag Onsdag Lørdag 

11.00-13-00   Fri træning for 
senior 

17.00-18.30 Senior: 
Turneringsspillere  
Træner: Carsten T. 

Senior(sal): 
turneringskampe 

 

19.00-21.00 Senior: 
Motionister 
Træner: Lars 

Senior(hal): Fri 
træning for senior 

Senior(sal): 
turneringskampe 

 

 
 

Turnering: 
Klubben er i denne sæson kvalificeret til at deltage med 4 turneringshold ( 3. 
division., serie 1, serie 2 og serie 5). Alle som ønsker at deltage har naturligvis 
mulighed for dette. Det kræver blot, at du giver besked til seniorformand Carsten 
Thomsen. Ligeledes kræver det, at du køber en licens hos DBTU, som undertegnede 
gerne skal hjælpe med. Klubben betaler for holdgebyr til JBTU/DGI, og for kørsel. 
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Kontingent: 
Det koster 150,- kr. pr. md., og der betales for 4 mdr. i efteråret (september, 
oktober, november og december). Kassereren vil uddele indbetalingskort i oktober 
til alle medlemmer. I foråret betales ligeledes for 4 mdr. (januar, februar, marts og 
april), og her uddeler kassereren indbetalingskort i februar. 
 

 
 
Aktiviteter: 
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Der vil senere på sæsonen blive afholdt en omgang af seniorstaffen. Derforuden vil 
de traditionelle begivenheder som julefrokost, klubmesterskaber og afslutningsfest 
ligeledes blive afholdt.  
 

På vegne af bestyrelsen  
Lars Thomsen 
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