Formandens Beretning for sæson 2019

- Forårsklargøring 14.-15. april
- Standerhejsning

22. april
Fint antal fremmødte - nød godt af Lines flotte
hjemmebagte kager

- Juniortræning

Fra 24. april og som noget nyt september måned med.
Ca. 10-12 tilmeldt træning. Tonny og Hanne trænere.
11. september PIZZA og NUGGETS tennis i forbindelse med
træning + forældre og søskende indbudt.

- Seniortræning

Fra 26. april til og med august
Første halvdel af sæson Henrik Thorn /
Anden halvdel af sæson Dan Olesen

En del benyttede sig af Vækstpakken (ketsjer + billigere kontingent). Vi
tilkøbte ny ketsjerpakke ved DGI.
Senior: 4 startpakker
Junior: 2 startpakker
- SIEMENS tilkøbt banetimer (gav også aktivitet på banerne).
- 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 1 : DAN som holdkaptajn
BTK hold 2 : TONNY som holdkaptajn
- Skolesamarbejde med Præstelundskolen i de ældre årgange, bl.a. 8-årgang og
9-årgang i deres idrætstimer. Flere af lærerne har deres gang på banerne i
forvejen. Praktisk og nemt at skolen geografisk er at finde lige ved siden af.
Vi stod fra klubben til rådighed enkelte gange og fortalte lidt om forholdene i
Brande Tennisklub, træningsmulighed osv.
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- Henvendelse fra indendørs Floorball ungdom om mulighed for at træne tennis
primært om foråret. Vi var positivt stemt, men tirsdage var ikke en god dag
for dem, så initiativet skabt gennem Lisbeth Lillie, blev desværre ikke til noget
i denne omgang.
- Mandagstræningen ved Henrik Kragelund bestod også i den form, som var
muligt i 2018. Henrik er gået ind i lokalpolitik og er ikke selv så ofte til stede
længere.
- Tennissportens dag forsøgt afholdt 5. maj, landsdækkende event, men
fremmødet var småt for Tonny og Henrik K, som stod klar.
- BTK havde i juni besøg af Lars Elkjær, klubudviklingsansvarlig i DTF.
Han kom bl.a. med gode råd til, hvordan vi som klub kan gøre mere for
rekruttering og fastholdelse af medlemmer.
- BTK afholdt i lighed med tidligere et ungdomsstævne på vores baneanlæg i
august. Dette er et samarbejde mellem omegnsklubberne, bl.a. Grindsted,
Sdr.Omme, Give, Billund og Brande. BTK havde sørget for god forplejning med
flotte kager og præmier havde vi også fået samlet ind fra velvillige sponsorer
som Siemens, Sportsmaster og Matas. Dagen forløb rigtig fint og det viste sig
gavnligt, at piger også kunne mixes sammen med drenge i puljer.
- Bestyrelsen samledes med påhæng til spisning på Café Noa og tænk om vi
ikke blev så sociale, at vi endte på Vagns Krostue til et slag billard og lidt til
halsen.
- Midt på sæsonen meldte Sieska og Henrik ud, at de ville rykke op fra Brande
igen og en tur til udlandet for Siemens. Vi fik takket begge for en stor indsats i
BTK og særligt Henrik skylder vi en tak på medlemssiden, som er gået op,
takket være en solid indsats og gennem hans mange timer på baneanlægget.
Det gav pote.
- Vi fik Sussi Petersen med ind i bestyrelsen og glæder os til samarbejdet
fremover.
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AKTIVITETER i sæson 2019:
- Træning seniorer v/Dan Olesen Torsdage kl. 19
- Juniortræning udbydes i år i Give - aftale i stand med GTK, Jan Ek, at vore
juniorer kan træne med onsdag v/Sebastian Mikkelsen. De kan træne for
300,- kr. og kontingentfrit i GTK. BTK får derved medlemskabet, da de
tilhører BTK som medlemmer.
I klubben vil vi én lørdag i måneden forsøge at tilbyde spil / træning / sjov
på Brandes baneanlæg. (Vi møder op for at sætte i gang på skift).
- Tilmelding af forventeligt 2 hold til rullepølseturnering via Sdr. Omme.
- 1 juniorstævne i august afholdes i lighed med tidligere år.
- Fokus på de medlemmer, vi allerede har. Bestyrelsen vil tage afsæt i dette
og det vil kunne ses på de aktiviteter, som vi vil forsøge at udbyde.
DGI har her nogle tilbud, som vi overvejer at gøre brug af.
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