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I 2017 trådte nye kræfter ind i Bestyrelsen; nemlig Matthias Wissel og Sieska Thorn.
De kom straks i arbejdstøjet og sæson 2017 blev plottet ind i vores aktivitetskalender.
Formålet var klart: BTK ønskede sig nogle flere medlemmer og meget mere aktivitet på det
flotte baneanlæg. Tonny Truelsen hjalp Bestyrelsen på sidelinjen plus havde den faste tjans
som ansvarlig for vores hjemmeside, som nu også har en fane for engelsktalende medlemmer.
-

Vi sprang ud i en løsning med opsætningen af en meget flot og informativ folder og
postede penge i den satsning. Altså massiv direkte markedsføring.
Ca. 2000 stk. blev husstandsomdelt i hele Brande by ved hjælp af frivillige cykelbude,
både juniorer og seniorer hjalp hinanden.

-

BTK bad DGI om råd. Vi afholdt 2 møder med DGI i 2017. Som klub ønskede vi input
udefra, nye øjne på og hjælp til arrangementer ol. DGI stod klar med et tilbud til BTK
inden for ”Bevæg dig for livet” konceptet. Et målrettet vækst- og udviklingsforløb tilpasset
netop vores tennisklub. Dette tog BTK imod og en 3-årige vækstaftale blev indgået med
det klare mål at skabe vækst og at få flere medlemmer ud på tennisbanerne. Klubben har
modtaget økonomisk tilskud fra DGI/Vækstpakken til at tilkøbe nogle junior- og senior
ketsjer-pakker, arrangementer samt bolde mv. BTK’s Bestyrelse og evt. nøglepersoner
skal til gengæld arbejde proaktivt for at opnå de fastsatte mål for det givne år.
BTK annoncerede vedr. Vækstpakken både på hjemmesiden, i lokalavisen
Brande Bladet og ved opslag på udvalgte steder i byen samt på skolerne i Brande og
Uhre Skole. Dette blev taget godt imod.
På dette grundlag sporede vi lige så stille en let fremgang på medlemssiden.

2017 bød på alsidigt vejr med en del regnvejr. Men dette til trods fik vi afviklet:
o

Forårsklargøringen af udenoms arealer + rengøring af klubhus og borde/bænke,
plantning af blomster mv. Ud over Bestyrelsen møder frivillige også op og tager en
tørn. Hygge og grin er i højsæde, så det hele går lidt lettere.
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o

Maling af skur, som havde fået et nyt flot og solidt tag på. Her mødte en række
trofaste mandlige hjælpere op og vupti stod det flot frem i sort, så det falder pænt i
med naturen og området.

o

Standerhejsning, hvor klubben åbnes og der bydes på jordbærtærter og nye som
gamle medlemmer mødes i vort dejlige klubhus. Her er det muligt at komme med
spørgsmål til Bestyrelsen - og ellers tages banerne i brug med det samme.
Denne begivenhed er der altid mange, der benytter sig af at komme til.

o

Juniortræning ved Dan og Line Olesen. Lokale kræfter i år. Træning blev gennemført
uden regn hele sæsonen. Knap så mange unge spillere mødte op, som vi er vant til.
Men i løbet af sæsonen kom vi op på et fint antal. Der var en ualmindelig dejlig
stemning på baneanlægget på træningsdage. Facebook kom i brug med billeder.

o

Seniortræning ved Henrik Thorn om torsdagen. BTK stod klar. Der var ikke mange,
der tog imod tilbud om seniortræning i sæson 2017.

o

BTK var repræsenteret af 2 turneringshold i motionsturneringen, som tørnede ud
mod omegnsbyerne som fx Grindsted, Give, Sdr. Omme og Varde. Holdkaptajner fra
BTK var Tonny og Dan. Det blev til mange sjove dyster, hvor man ikke skal tage fejl
af, at det også gælder om at vinde - for at have æren i behold. Der hygges med mad
og drikke efter kampene, som den beværtende klub står for. Turneringen foregår
primært på hverdagsaftener, hvor lysanlægget på BTK’s baner rigtig kommer til sin
ret ved hjemmekampe. BTK hold 2 kom hele vejen til finalen med Tonny ved roret.

o

Nogle af vores juniorer deltog i forskellige turneringer, træningsevents og tennisskole.

o

Henvendelse fra Dalgasskolen vedr. 6.klasse, som skulle ud og prøve nogle
forskellige sportsgrene af i deres gymnastiktimer. Her tog Tonny og Hanne imod 54
unge mennesker samt 3 lærere 3 gange efter sommerferien. Der var gang i hele
anlægget, på fodboldbanerne bag os og i klubhuset med hygge.
En stor oplevelse og en god måde at få vist tennissporten frem. Blev fulgt op med billeder på
Facebook samt hjemmeside + en flot artikel i
Brande Bladet. Flere tog imod tilbuddet fra
Vækstpakken.

o

Hyggeaften en mandag sidst på sæsonen, hvor klubbens juniorer efter træning
kunne hygge sig med deres forældre. Klubben var vært ved grillmad. Mandagens
faste seniorspillere, som kyndigt hidkaldes af Henrik Kragelund, fik også et par pølser
indenbords.

o

En klubfest sidst på sæsonen, hvor Bestyrelsen var vært ved god mad på ta’ selv
bord. En rigtig hyggelig aften, der bød på lidt af hvert. Musikken lød og vi fik alle lidt til
halsen. Mange hyggelige historier og anekdoter. Jörgen Häbel blev udnævnt til
æresmedlem pga. sit utrættelige arbejde og virke for klubben gennem mange år.

Alt i alt en god og solid sæson, hvor Bestyrelsen har været i arbejdstøjet. Tak til jer alle!
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