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Danmarksmesterskaberne for juniorer
Danmarksmesterskaberne for juniorer blev igen afholdt i Hørsholm. Lad mig sige med det samme at det ikke blev det
mesterskab som vi havde håbet på. Alligevel var der nogle af vores spillere som gjorde det rigtig godt og overraskede
positivt.
Marcus Gebauer alias Gepower gik igennem kvalifikation i flot stil og vidste i hovedrunden at han kan spille op med
top 10 spillere i Danmark. Først slog han en spiller fra Farum og i 2 runde stod han overfor 8 seeded Nicolas Ø
Hellsten fra Esbjerg. Det blev noget af et drama hvor Farmand Frankie kunne spejle æg i håndfladerne. 7-5 i 3 sæt
vinder Gepower efter at have været bagud 2-4 i 3 sæt i en super kamp. I kvartfinalen blev den 4 seeded Jesper Andi
Jørgensen for stærk selvom Marcus bed godt fra sig.
I u12 piger kom Elena Jamshidi i kvartfinalen og det samme gjorde Muslim Zaurbekov i u16 og Anna S Christensen i
u18.
Vi fik bronze i u18 piger hvor Katrine Berge tabte semifinalen til Ulrikke Høyer. Katrine var også så tæt på en
guldmedalje som man overhovedet kan komme men tabte pigedoublen sammen med sin makker Jessica Toulie, 1113 i 3 sæt efter 2 matchbolde. Ida Krause vandt også en bronze i u14 pigesingle, Ida var også snublende tæt på en
guldmedalje i pigedouble sammen med Helena Steenberg. 10-12 og igen var der efter at have haft en matcbold.
Muslim var også i finalen i u16 drengedouble og her blev det også til sølv da han tabte i matchtiebreak i 3 sæt. Vi skal
til at øve os i matchtiebreak

Caroline Fricke u14 nåede kvartfinalen. Status 2 bronze og 3 sølvmedaljer. Bestemt ikke noget vi kan være tilfredse
med. Arbejdshandskerne skal på og så skal vi ud på træningsbanen og træne endnu hårdere. Jeg er sikker på vi kan
gøre det bedre til næste um.
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STANDERHEJSNING OG TENNISSPORTENS DAG LØRDAG DEN 4 MAJ FRA KL 14.00
Birkerød Tennisklub byder alle medlemmer velkommen til Baneåbning og Standerhejsning Lørdag den 4 maj
fra kl. 14.00 med efterfølgende åbningsturnering. Dagen er samtidig Tennissportens Dag, hvor alle danske
tennisklubber viser deres sport frem for nye interesserede medlemmer, hvilket betyder at ALLE tennisinteresserede
kan komme forbi fra kl 14.00 og høre mere om klubben og alle dens aktiviteter, og samtidig få mulighed for at
prøvespille tennis. Dette gælder for både børn og voksne og klubben stiller med trænere og låneketsjere
Vi håber at se en hel masse mennesker på anlægget – Topstykket 28 – den dag.
Denne dag vil vi også præsentere klubbens nye Tøjsponsor Joma og det nye klubtøj, samt præsentere klubbens
boldsponsor X-Court med Dunlop og Slazenger bolde
Program:
Kl. 14-14.30

Standerhejsning hvor klubben byder på kaffe og kage og hvor banerne officielt åbnes

Kl. 14.30-17

Åbningsturnering. Program laves på stedet

Kl. 14.30-16
prøvetræning

Åbent Hus for alle Tennisinteresserede – Tennissportens Dag med info om klubben og gratis
og gratis låneketsjere - Hent invitation her...
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LOCKOUT TENNIS FORTSÆTTER I NÆSTE UGE OGSÅ*
Birkerød TK fortsætter med at tilbyde lockout tennis også i næste uge (uge 15)
Det har været en stor succes med rekorddeltagelse i dag fredag – 20 spillere Der varmes op, spilles tennis, leges lege, squash, fodbold og hockey og bordtennis, og fra 10.30-11.30 har børnene
en frokost/hyggestund hvor de også kan spille spil.
Det varer fra 8.30 til 12.30 og koster 150 kr pr deltager pr dag. Ingen tilmelding. Det fungerer som Drop in, så man
kan komme de dage man har lyst og tid

Sidst opdateret april 2013

Forventet åbning af udendørs banerne
Vi forventer at åbne dele af udendørs anlægget op fra mandag den 29 april. Følg med på banebookings oversigt på online
bookingsystemet, hvor man kan se hvilke baner der er åbne til booking.
Husk på at banerne er bløde her i starten og derfor skal vedligeholdes efter hver spillet time med skraber og kost og
huller stampes til. Så har vi de bedste baner at spille på resten af udendørs sæsonen
Klubdirektør
Thomas Wahl
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Kroatien Camp 2013 - træningslejr.
Helt udmattede, trætte og med en fuldstændigt fantastisk, vidunderlig og varm følelse indeni, sidder vi nu på vores
hyggelige hotelværelse, i stilhed. Vi er på træningslejr, med Birkerød tennisklub, og tro mig – det er ikke en badeferie.
Vi bor på ”Hotel Laguna Molindrio” i Kroatien, som er et super lækkert sted. Jeg er en pige på 17 år, og det sker
sjældent, men i år er jeg en af de ældste der er med på turen. Det giver en anden synsvinkel, og det er en fornøjelse
at se ”de små” på denne tur. Engagerede, dygtige, flittige og rigtig søde ved hinanden. Vi har et fabelagtigt
sammenhold. Det er noget der kendetegner Birkerød, og noget vi kan være rigtig stolte af. Det sker sjældent at der er
så godt som ingen problemer internt når 23 spillere er på tur sammen i en uge. Det er så dejligt at se den gensidige
respekt som vores spillere har for hinanden.
Solen har bagt hele ugen, fra en skyfri himmel, og vi har næsten glemt hvordan det føles at vinden blæser. Et par
enkelte røde næser er det blevet til, men ellers har vi generelt ikke haft de store problemer, trods den uvante varme.
Bedre forhold kunne man på ingen måde forestille sig. Det er sidste aften, og vi ville ønske det ikke var slut endnu.
Turen startede med en lang og noget varm bustur fra lufthavnen. Ved ankomsten til hotellet trådte 23 spændte og
forventningsfulde tennisspillere, og 3 trænere ud af bussen. Op til receptionen, værelsesfordeling, og så ellers en halv
time til første træning begynder. Der er tryk på, allerede fra første sekund.
Hele ugen igennem har vi haft stået tidligt op, og løbet en tur. Vi har haft et formiddagstræningspas, fysisk træning, og
så et eftermiddagspas. Frokost står man selv for, og det er igen en fornøjelse at se folk sidde rundt omkring i
blandede grupper, uanset alder og køn, fuldstændigt uden opfordring.

Hver aften slutter vi dagen med et fællesmøde, med tilbageblik på dagen der er gået. Der deles en bamse ud til
henholdsvis en pige og dreng, som har gjort en ekstra god indsats i løbet af dagen - noget alle stræber efter at få.
Noget knapt så attraktivt der også deles ud, er kvajehatten. Hvis du har gjort noget dumt og sjovt, får du som et
symbol en uhyggeligt kikset hat, som du skal bære hele den følgende dag. Plus og minus point gives ud til
værelserne. Dårlig opførsel såsom ketcherkast, at råbe og skrige, eller at komme for sent giver minuspoint.
Værelsetjek kan give point, afhængigt af hvor pænt der er på dit værelse. Noget mange af drengene nok ikke er helt
tilfredse med...
Første aften blev der delt en meget gennemarbejdet plan for ugen ud, så ingen var i tvivl om hvad der skulle ske. At
gå tidligt i seng er nærmest en selvfølge, for alle er udmattede og trætte efter lange og hårde dage, og gør det helt
automatisk. Trænerne har haft stor fokus på ordentlig kost og søvn på turen, og vi fik også et meget oplysende miniforedrag om hvilken slags mad der er godt, og på hvilke tidspunkter de er gode. Noget der i øvrigt også er uhyre
vigtigt at tænke på, også udenfor træningslejr.
Hele turen har været en kæmpe oplevelse. Gennemgående og fantastisk engagement fra vore helt vidunderlige
trænere. Uden jer, havde intet af det lykkedes, og Birkerød ville ikke være det samme sted. Stor ros, al respekt og et
kæmpe tak fra hjertet. I betyder alverden for os.
Tak til alle der var med til at gøre træningslejren til sådan en god oplevelse. I er fantastiske mennesker, og vi er
heldige at have hinanden. Jeg er stolt af at være spiller i Birkerød tennisklub.
Se flere billeder på facebook: https://www.facebook.com/groups/75952340467/
Kathrine Berge
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Junior og Senior Tennisskole program sommer 2013 - Vi starter mandag den
6. maj!
Kære alle Junior som Senior spillere i Tennisskolen 2013
Nu er programmet til udendørs sæsonen endelig klart og jeg håber at de fleste er tilfredse med deres træningstider.
Jeg har prøvet at opfylde de fleste ønsker som jeg har fået fra jer, men desværre har jeg ikke kunnet tage hensyn til
alt som var ønsket. Hvis der er nogen der vil prøve at skifte hold, så skal I kontakte mig i denne uge. Et officielt
program kommer til med at ligge inde på hjemmesiden i slutning af denne uge (efter rettelser hvis der er nogle). Jeg
glæder mig til at starte en fuld udendørssæson med jer alle sammen, vi ses på banen!
Program kan hentes her: http://www.btsk.dk/01208/
Bemærk at vi starter mandag den 6. maj 2013.

Med venlig hilsen

Andri Jónsson
Cheftræner, Tennisskolen

