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Bekkelagshøgda tennisklubb ønsker velkommen til ny sesong for nye og gamle
medlemmer.	


"

Her er vårens planlagte aktiviteter:"
1.

Vårdugnad lørdag 26. april kl 11-15
Møt opp og bidra til at anlegget vårt blir pent og hyggelig. Ta gjerne med utstyr som
rive, grensaks etc. For at anlegget skal bli klart til 1. mai er vi avhengig av at
medlemmene stiller opp på dugnad.
Dersom du ikke kan stille til dugnad denne lørdagen vil det være mulig å delta på
ukedagene før og etter. Send oss evt en mail til post@btk-tennis.com.
I år som i fjor har vi vårdugnadsavgift. Denne tilbakebetales til konto ved oppmøte på
dugnad, forutsatt at medlemsavgiften er betalt."

2.

Åpning av tennisbanene 1. mai
Alle ønskes velkommen fra kl 11. Åpen kiosk."

3.

"Spoonturnering" lørdag 10. mai fra kl 12
Det blir spoonturnering som er et spillesystem hvor både nye og erfarne kan delta, så
uansett ferdighet – still opp. Her er det det sosiale som teller.
Spilleregler: Vi spiller double, men skifter partner etter 5 games og slik at vinnerne blir
de som vinner flest games i løpet av 4-5 kamper, avhengig av hvor mange som deltar.
Grilling underveis og etter kampene."

4.

"Lund Open" turnering lørdag 24. mai fra kl 12
Mary & Lars Lund gjentar fjorårets braksuksess! Det blir turnering som spilles etter
spoon-reglene.
Alle kan delta uansett ferdighet. Også barneklasse under 12 år. Grilling og sosialt etter
kampene."

5.

Tenniskurs for 1. - 7. klasse tirsdager og torsdager 16.30-18.00 fra 6. mai tom.
19. juni
Våre populære tenniskurs for nybegynnere og litt øvede arrangeres tirsdager og
torsdager kl 16.30-18.00, fra 6. mai tom 19. juni. Racket lånes ut gratis. Kursavgift kr.
775,- for medlemmer og kr. 1375,- for ikke-medlemmer."

6.

Tenniskurs for voksne nybegynnere og litt øvede torsdager kl 18.30 20.00 fra 8. mai tom 19. juni.
Kun for medlemmer. Kursavgift kr. 300,-"

7.

Sommertennisskoler for 1. - 7. klasse første og siste uke av skolens
sommerferie
23.-27. juni og 11.-15. august kl 9-15. Instruksjonstid kl 10-14. Kursavgift kr. 850,- for
medlemmer og kr. 1450,- for ikke-medlemmer."

8.

Dametennis mandager fra kl 18 til det blir mørkt.
Mandager har damene førsterett på bane 2, 3 og 4. Oppmøte fra kl 18 (evt 19 på dager
med lagkamper). Nybegynner er ingen unnskyldning! Dette er en fin måte å bli kjent
på."

9.

Herretennis tirsdager fra kl 18 til det blir mørkt.
Tirsdager har herrene førsterett på bane 2, 3 og 4. Oppmøte fra kl 18 (evt 19 på dager
med lagkamper). Kjenner du få spillere i klubben så er tirsdager en god start!"

10. Kiosken
Kiosken krever frivillig innsats fra medlemmene. Er det noen som har tid og overskudd
til å avse en kveld eller formiddagshelg så gi beskjed."
11. Tennisbutikken www.tennisbutikken.no
Medlemmer av Bekkelagshøgda TK får 20% rabatt i Tennisbutikken Butikken i Oslo
Tennisarena, Haslevangen 33 Tlf: 22 28 43 22

"

" "

Diverse
Påmelding alle tenniskurs/sommertennisskoler: epost: post@btk-tennis.com Vi minner
om at kontingenten for 2014 må betales innen 30. april. Husk at du må ha betalt
medlemskontingenten for å kunne spille på banene!
Henvendelser vedrørende medlemskap og kontingent: post@btk-tennis.com
Vi trenger brukte tennisballer til instruksjon og til ballmaskinen. Leveres på klubbhuset
eller ved å kontakte Bjørn B. Størkersen, tlf. 916 05 878 eller
epost: bjorn.storkersen@follohus.no Det vil også bli satt opp en ny kasse utenfor
klubbhuset hvor dere kan legge igjen brukte baller.
For løpende oppdateringer, følg med på aktivitetskalender på www.btk-tennis.com
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Tennishilsen fra styret i BTK, april 2014

