Kjære medlemmer !
“Mobiltelefondugnad”
Vi står snart foran en ny tennissesong, og her kommer litt ymse
informasjon om klubben og forestående aktiviteter.
Vårdugnaden
Ingen tennis uten dugnad! Vi avholder vårens dugnad lørdag 25. og søndag 26.
april fra kl. 10-15. Vi oppfordrer alle som kan om å stille opp minst én av dagene
for å hjelpe til med å sette anlegget i stand for sesongen. Det skal rakes, klippes,
vaskes, kastes, lukes osv. Ta gjerne med egen hageredskap. Det er som i
foregående år innført dugnadsavgift på kr. 300,- som skal betales sammen med
årskontingenten. Dette beløpet refunderes til de som stiller opp. Husk å notere
navn og kontonummer når dere melder dere ved klubbhuset. Vi stiller med kaffe
og noe å bite i. Vi oppfordrer spesielt eventuelle nye medlemmer om å stille på
dugnaden. Det er en fin anledning til å treffe andre medlemmer av klubben.
Åpning av tennisbanene 1. mai
Tradisjonen tro åpner vi anlegget for spill 1. mai. Går alt etter planen, så er vi i
gang fra kl. 11.
“Lund Open” - turnering
Mary & Lars Lund tar initiativ til "Lund Open" turnering lørdag 23. mai fra kl. 11.
Det blir såkalt “spoonturnering”, så alle kan delta uansett ferdighet. Barneklasse
under 12 t.o.m. senior. Grilling etter kampene. Dette er antakelig vårens vakreste
eventyr, så sett av dagen så fort som mulig.
Tenniskurs - barn
Våre populære tenniskurs for nybegynnere fra 1.-7. klasse og litt øvede
arrangeres mandager og onsdager kl. 16.30 - 18.00. Oppstart 4. mai frem til 17.
juni. Har du ikke racket, så kan det lånes gratis av oss. Kursavgiften er kr. 775,for medlemmer av BTK og kr. 1.375,- for ikke-medlemmer.
Tenniskurs - voksne
Vi avholder også tenniskurs for voksne nybegynnere og litt øvede onsdager kl.
18.30 - 20.00 Oppstart 6. mai frem til 19. juni. Kun for medlemmer. Kursavgift kr.
300,Sommertennisskoler - barn
Tradisjonen tro avholder vi også sommertennisskoler for barn i 1.-7. klasse første
og siste uke av skolens sommerferie 22.-26. juni og 10.-14. august kl. 9-15.
Instruksjonstid er fra kl. 10-14. Kursavgift kr. 850,- for medlemmer av BTK og kr.
1450,- for ikke-medlemmer
“Dametennis”
Mandager har damene førsterett på bane 2, 3 og 4. Oppmøte fra kl. 18 (evt kl.19
på dager med lagkamper) og til det blir mørkt. Nybegynner er ingen
unnskyldning! Dette er en fin måte å bli kjent på.
“Herretennis”
Tirsdager har herrene førsterett på bane 2, 3 og 4. Oppmøte fra kl. 18 (evt kl.19
på dager med lagkamper). Kjenner du få spillere i klubben, eller mangler en
makker, så er tirsdager en god start!

BTK deltar i år i Telenors og Norges idrettsforbunds Mobilretur-ordning. Dette er
en dugnad for å samle inn gamle, brukte mobiltelefoner som ikke lenger brukes.
Vi får kr. 30,- for hver telefon vi samler inn, så her kan det være enkle penger å
tjene for klubben.
Vi starter innsamlingen allerede på vårdugnaden, så ta med evt. gamle telefoner
allerede da. Innsamlingen foregår over hele sommerhalvåret, så vi vil komme
med noen flere påminnelser senere også.
Du kan lese mere om ordningen på hjemmesiden til Norges Idrettsforbund
http://www.idrett.no
Strenging av racketer
Hvis du trenger å strenge om racketen din, så har vi nå et medlem i klubben som
gjør det. Eileen Mortensen heter hun. Du kan lese mere om tilbudet på
http://www.btk-tennis.com
Tennisbutikken
Medlemmer av Bekkelagshøgda tennisklubb får 20% rabatt i Tennisbutikken.
Butikk: Oslo Tennisarena, Haslevangen 33. Sjekk også
http://www.tennisbutikken.no
Diverse
Påmelding alle tenniskurs/sommertennisskoler: epost: post@btk-tennis.com
Vi minner om at kontingenten for 2015 må betales innen 30. april. Husk at du må
ha betalt for å spille på banene! Henvendelser vedrørende medlemskap,
kontingent, nøkkelkort etc. rettes til mailto:post@btk-tennis.com
Vi trenger alltid brukte tennisballer til instruksjon og til ballmaskinen. Kan leveres
på klubbhuset eller ved å kontakte Bjørn B. Størkersen, tlf. 916 05 878 eller
epost: bjorn.storkersen@follohus.no
Vi sees på tennisbanen!

Tennishilsen fra styret i BTK, april 2015!

