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Opstartsbrev 2022/23 
senior 

 
 
En ny stor bordtennissæson skal snart til at starte. Du indbydes hermed til den nye 
sæson i Bordtennisklubben Tateni, hvor såvel gamle medlemmer som nye er 
velkomne. 
 
Efter et par specielle sæsoner, der har stået i coronaens tegn, satser og håber vi på 

en god og stabil kommende sæson, uden afbrydelser. 

Den første officielle dag i den nye sæson er mandag d. 29/8-2022.  

Træningen forløber som i forhenværende sæson således at turneringsspillere 
træner fra 17.00 til 19.00 om mandagen, mens motionister træner fra 19.00 til 
21.00. Om onsdagen spiller alle samtidig fra 19.00 til 21.00, ligesom der ofte vil være 
holdturneringskampe på hjemmebane samtidig. Desuden vil vi i tråd med de seneste 
sæsoner have lørdagstræning for alle seniorspillere hver lørdag fra kl. 11.00 til 
13.00. 
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Mandagstræningerne fungerer således at en træner står for at igangsætte nogle 
specifikke træningsøvelser, mens onsdags- og lørdagstræningerne er uden en 
egentlig træner. 
 
På turneringsholdet er træneren som i sidste sæson Henrik Lunddorf, mens 
motionsholdet har glæde af hele fire trænere, der på skift står for træningen. Disse 
fire er Carsten Thomsen, Simon Thomsen, Aske Randa og Esben Rask Bach. På 
motionsholdet kan man deltage i træningen som man ønsker, og foretrækker man 
således blot at spille kamp eller spille frit, er man også velkommen til det. 
 
 
 

Klokken Mandag Onsdag Lørdag 

11.00-13-00   Fri træning for 
senior: 

Henrik (Direktøren) 
er ansvarlig 

17.00-19.00 Senior: 
Turneringsspillere 

Træner: Henrik 
Lunddorf. 

  

19.00-21.00 Senior: 
Motionister 

Trænere: Carsten, 
Simon, Aske, Esben. 

Senior (hal): Fri 
træning for senior 

Senior (sal): 
turneringskampe 

 

 
 

Turnering: 
Klubben er i denne sæson kvalificeret til at deltage i 3. division. Herudover kan alle 
medlemmer, der har lyst til at spille holdturnering som udgangspunkt komme på et 
hold, der passer nogenlunde til niveauet. Seniorformand Carsten Thomsen står for 
tilmelding til holdturnering, og alle interesserede bedes således henvende sig til 
Carsten i løbet af september. Deltagelse i holdturnering kræver en spillerlicens hos 
Bordtennis Danmark. Denne koster 250 for et helt år, og betales af spilleren selv. 
Klubben finansierer til gengæld deltagelsesgebyret for holdturneringen, og der er 
mulighed for at få kørepenge for kørsel i forbindelse med holdturnering. 
 
 

http://www.btk-tateni.dk/
https://www.facebook.com/BtkTateni/
https://www.facebook.com/BtkTateni/


btk-tateni.dk  facebook.com/BtkTateni/
  
 
 

 
 
 
Kontingent: 
Det koster 160,- kr. pr. måned., 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. 
 

Nye spillere: 

Er du ny i klubben, har du fra sæsonstarten således mulighed for at træne mandage 

kl. 19.00-21.00, samt onsdag og lørdag. Klubben har bat og bolde, som du kan låne 

de første gange du kommer i klubben. Ligeledes hjælper vi med at finde 

træningspartnere i klubben, så det er ikke noget problem at komme alene. 

Indmeldelse: 

Er du nyt medlem, så må du gerne prøve træningen et par gange, inden du beslutter 
dig for medlemskab. For at indmelde dig, så skal du bruge formularen på klubbens 
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hjemmeside: indmeldelse 

 
Udmeldelse 

Udmeldelse er først gældende ved at udfylde formularen på hjemmesiden: 

udmeldelse 

 

 

 
 

 

 

 
Aktiviteter: 
Der vil senere på sæsonen blive afholdt en omgang af seniorstaffen. Derforuden vil 
de traditionelle begivenheder som julefrokost, klubmesterskaber og afslutningsfest 
ligeledes blive afholdt. Desuden afholder klubben i sæsonens løb 4 stævner (22. 
oktober 2022, 19. november 2022, 7. januar 2023 og 11. februar 2023), og vi vil 
opfordre medlemmer til at skrive datoerne i kalenderen. Stævnerne er for både 
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ungdomsspillere og seniorspillere, og vi håber at mange af klubbens spillere vil 
komme og spille og/eller hjælpe med praktiske ting i forbindelse med afviklingen af 
stævnerne. 
 
 

På vegne af bestyrelsen 

Lars Thomsen 
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