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Opstartsbrev 2019/20 

ungdom 

 

 
Du indbydes her med til den nye sæson i Bordtennisklubben Tateni, hvor såvel gamle 
medlemmer som nye er velkommen.  
 
Det bliver en rigtig spændende sæson, hvor klubben har gjort sit ypperste for at give 
det bedst mulige tilbud til klubbens ungdomsspillere. I slutningen af sidste sæson fik 
klubben indkøbt nye borde samt en robot, som helt sikkert vil sprede glæde ved 
træningen. Udover den daglige træning, vil vi igen i denne sæson tilbyde en serie af 
stævner. Der vil blive arrangeret  4 stævner, hvor alle klubbens medlemmer vil få 
mulighed for at deltage.  
 
Derforuden vil der sædvanen tro blive arrangeret juleafslutning, klubmesterskaberne 
og ungdomsafslutning. Ligeledes vil der i løbet af sæsonen være mulighed for at 
træne hver lørdag, hvor der vil være fri træning mellem kl. 9.30-11.00 første gang d. 
7/9.  Her vil træneren være Hans Motzfeldt. 
 

 
 
Ungdomstræning: 
Vi har igen i år samlet et rigtig stærkt trænerteam. Tirsdag: Simon Thomsen og 
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Martin Møller, torsdag: Aske Randa og Jonas Thomsen. I denne sæson vil der være 
mulighed for at alle ungdomsspillere kan træne 3 gange om ugen (tirsdag ,torsdag og 
lørdag). 

 
Første træningsdag er: 

   Ungdom I begyndere tirsdag d. 3/9-2019 kl. 17.00 
   Ungdom II øvede tirsdag d. 3/9-2019 kl. 18.30 

Ungdom fri træning for alle d. 7/9-209 kl. 9.30-11.00 
 

Oversigt over træningstider for ungdom: 

Klokken Tirsdag Torsdag 

17.00-18.30 Ungdom begyndere 
Træner: Simon og Martin 

Ungdom begyndere 
Træner: Aske og Jonas 

18.30-20.00 Ungdom øvede 
Træner: Simon 

Ungdom øvede 
Træner: Aske 

Klokken Lørdag 

9.30 -11.00 Ungdom fri træning for alle 
Træner: Hans Motzfeldt 

    
Nye spillere: 
Er du ny i klubben, så har du mulighed for at træne tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.30, 
samt lørdag kl. 9.30-11.00. Klubben har bat og bolde, som du kan låne de første 
gange du kommer i klubben. Ligeledes vil træneren hjælpe dig med at finde 
træningspartnere i klubben, så det er ikke noget problem at komme alene. 
 
Forældremøde: 
Tirsdag d. 17/9 kl. 17.15 vil der blive afholdt et forældremøde. Her vil du gerne skulle 
kunne få svar på alle dine spørgsmålene vedrørende træning, holdturnering, stævner, 
andre aktiviteter og forældreengagement. 
 
Træningspolitik og ungdomsstrategi 
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. 
 
Kontingent: 

Det koster 125,- 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. 
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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. Alle indbydelser til kommende stævner vil du 
kunne finde i aktivitetskalenderen. 
 
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 ungdomsformand Jesper Torp Nielsen. 
 
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 
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