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Cafeen / TE turnering i Birkerød Tennis Klub.
Turneringen foregår i uge 25, og i den anledning vil Cafeen selvfølgelig være åben således at spillere, trænere,
forældre, familie, venner mm kan få noget at spise og drikke under hele turneringen.
Connie, som er vores fantastiske nye Cafe bestyrer, kan naturligvis ikke klare så stor en turnering alene, og derfor har
vi brug for al den hjælp vi kan få fra frivillige som har lyst til at gi’ en hånd med i Cafeen til at lave og servere
morgenbuffet, opvask, oprydning i Cafe-området, hente/bringe varer mm.
Vagtskema:
Søndag 16. juni
Mandag 17. juni
Tirsdag 18. juni
Onsdag 19. juni
Torsdage 20. juni

Vagt 1 (2 personer) kl 7-13
Hanne Hvilshøj /Helle Boserup
Hanne Hvilshøj /Helle Boserup
Hanne Hvilshøj /Helle Boserup
Hanne Hvilshøj /Helle Boserup
Hanne Hvilshøj /Helle Boserup

Vagt 2 (1-2 p.) 12-16/16-20
?
?
?
?
?

Som det ses af ovenstående har Hanne Hvilshøj og Helle Boserup allerede meldt sig til at stå for alle
formiddagsvagterne (super dejligt ), og vi mangler således bare af få fyldt de sidste huller i skemaet.
Har man ikke mulighed for at give en hånd med ved denne turnering, kommer der rigelige muligheder senere på
sommeren i forbindelse med Bruguere Cup og Birkerød Mini.
Alle os med tilknytning til Birkerød Tennis Klub har en interesse i, at vi har en Cafe, som holder åbent, når der er brug
for det. Det er vigtigt at understrege, at Cafeen er klubbens Cafe samt at det eventuelle overskud som cafeen laver,
kommer hele klubben og alle dens medlemmer til gode.
Kontakt Malene Krause pr SMS på 40 62 15 61
På forhånd tak for din hjælp.
Hilsen CAFE-UDVALGET
Jeanette Justesen – Malene Krause – Anne-Birthe Fricke
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Guld, sølv og bronze til Birkerød tennisklub
Der blev både vundet guld, sølv og bronze til Birkerød tennisklub da sjællandsmesterskaberne blev afviklet med
finaler i Køge.
Bedst gik det for Ida Krause som blev 2 gange sjællandsmester i u14 rækken. Først med Alexander Schou fra Lyngby
i mixdouble hvor de efter en velspillet finale vandt over et par fra Gentofte.
Derefter i damedouble hvor der var Birkerød deltagelse på begge sider af nettet idet Caroline Fricke også havde
spillet sig i finalen. Ida og Helena vandt en sikker sejr og dermed det 2 mesterskab.
Caroline Fricke havde også spillet sig i finalen i single i u14 men her fik Caroline desværre ikke spillet til at køre
optimalt og Caro tabte til Helena Steenberg i 2 sæt.
Anna S Christensen havde også spillet sig i finalen i u18 pigesingle og her blev det til et nederlag til Elisabeth
Nørgaard efter et tæt 1 sæt, som Anna med lidt held godt kunne have vundet.
I veteran 45 + damedouble var det meget tæt på at Lisbeth Groes og makker Sidse Trier løb med guldet men de tabte
12-10 i 3 sæt.
Følgende spiller fik bronze medaljer med hjem. I damesingle var det Kathrine Berge. Emma Hougaard og Sarah
Carlsen u16 vandt ligeledes bronze. Herredouble Emil Kindt og Frederik Nyman. I u14 drenge Elia Jamshidi og
Jonas Teglgaard. I u12 drenge Claus Holmen. U12 Piger Elena Jamshidi. u12 mix Claus Holmen og Maria Carlsen.

Sidst opdateret 29. oktober 2013

FAST BANELEJE INDENDØRS 2013-2014

OBS! Der ligger nu en faktura til betaling senest den 1. december på anden rate af Fast Baneleje 2013/2014.
I finder fakturaen inden på jeres brugeroplysninger i klubbens online booking og betalingssystem.
AFTALE OM FAST INDENDØRS TENNISBANE
·

Gælder for perioden 16. september 2013 – 30. april 2014. Banekontingentet opkræves i rater baseret på
det antal timer der er i perioderne x med timeprisen . Betaling hhv. 12.08.13 og 01.12.13.

·

Når du er inde i online booking systemet (klik på ikon på hjemmesiden www.btsk.dk og skriv dit
medlemsnr og pinkode), klikker du på topmenupunktet Fast Banetid. Herefter klikker du på Søg efter ledig
fast banetid og så klikker du på den bane du ønsker at booke fast vinteren igennem, og så accepterer du
betingelserne og lægger i indkøbskurven og betaler online med dankort

·

Banekontingent er baseret på 32/33 spilleuger afhængig af spilledage. Evt. aflysninger vil blive meddelt pr
mail og konverteret til erstatningstime, som man selv booker. Den 24.12 og den 31.12 lukker anlægget kl.
18.00. Disse banetimer er ikke indregnet i fakturaen.

·

Alle som spiller og står for banen skal være enten helårs eller vintermedlemmer. Du bedes oplyse
medlemsnavne/nr. på medspillere på nedenstående skema, hvis disse ønsker at købe et guldkort. Guldkort
købes ved henvendelse til kontoret. Guldkortet giver mulighed for at booke og spille gratis på alle ledige
banetimer om vinteren.

·

De personer som sidste år havde en fast banetid, har fortrinsret til denne banetid frem til den 12. august.
Hvis banen derefter ikke fornyes, sættes den til salg for alle klubbens medlemmer

Navn på Hovedansvarlig:

Medspiller:

Banedag:

Medspiller:

Banetid:

Medspiller:

Sidst opdateret 20. juni 2013

Vind billetter til Barclays ATP World Tour Finals
Kære alle,
SEB har, som hovedsponsor for Dansk Tennis Forbund, igangsat en række tennisinitiativer og vil gerne høre
brugernes mening. De har derfor iværksat en undersøgelse og alle, som deltager i undersøgelsen, er med i
lodtrækningen om billetter til 2 personer til semifinalerne ved Barclays ATP World Tour Finals i London i november
2013. Præmien omfatter udover tennisbilletter også fly og en overnatning på hotel til en samlet værdi af ca. 10.000 kr.
Vi håber, at I vil lægge et af vedhæftede bannere på jeres hjemmeside med link til undersøgelsen, så alle jeres
medlemmer har mulighed for at være med i undersøgelsen.
Linket til undersøgelsen er: http://survey.euro.confirmit.com/wix/p1386478288.aspx
På forhånd tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Mia Mønster

DANSK TENNIS FORBUND/
DANISH TENNIS ASSOCIATION
Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby
Tel: +45 4326 2660 - Fax: +45 4326 2670
Mail: dtf@tennis.dk - Web: www.tennis.dk
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Årets fjerde runde i Elite divisionen var en stor fornøjelse.
Det er det altid når man løber med sejren. Især 6 – 0
Rasmus Schwarz, Kasper Warming, Hans Stentoft og Thomas H Jensen var Hørsholm Rungsted overlegne.
Det bliver spændende, at se, hvad de andre Elite divisions hold præsterer i weekenden og om Birkerød TK nu er oppe
i midterfeltet.

Første holdet spiller 5 runde mod Lyngby den. 17. august i Lyngby.
John.
Sidst opdateret 25. juni 2013

TE turnering 2013 blev en stor succes
Vores store internationale turnering i Birkerød blev igen i år en stor succes. Over 250 deltagere fra 17
forskellige lande kom og spillede på vores flotte anlæg. Vi havde spillere med helt fra New Zealand som tog
den lange tur for at være med i turneringen.
Det hele blev styret på fornemste vis af vores egen Andri som var Referee og vores nye turnerings ansvarlig Frank
Gebauer. De har begge gjort et kæmpe stykke arbejde for at turneringen kunne blive så stor en succes. Vi havde
også også mange andre frivillige der hjalp både i turnerings teltet og i cafeen, uden dem havde det ikke været muligt
at afholde så stor en turnering.

Vi havde mange af vores egne spillere med i turneringen, bedst gik det for Muslim Zaurbekov og Ida Krause. Muslim
spillede en rigtig god turnering og nåede frem til semifinalen hvor den 2 seeded tysker blev for stærk. Det var godt at
se Muslim spille mere grus tennis, og få udnyttet sit store potentiale.
Ida nåede finalen i double sammen med Sophie Bjeringaard. De vandt
flere tætte kampe i matchtiebreak og spillede rigtig godt sammen.
Desværre tabte de finalen i endnu en matchtiebreak til et par fra
England.

PHILIP ØRNØ SKIFTER TIL BIRKERØD TENNISKLUB
Det er en stor glæde at kunne fortælle at den danske topspiller Philip Ørnø skifter til Birkerød Tennisklub.
Philip vil allerede så småt begynde at træne i klubben, men repræsenterer dog fortsat denne sommer Helsingør
Tennisklub.
Vi er rigtig glade og stolt over at Philip netop har valgt Birkerød som sit nye tennishjem. Philip vil med sit spil og
erfaring og sine værdier og holdninger være en stor gevinst for klubben.
Det er ligeledes planen at Philip skal fungere som træner fra indendørs sæsonens start
DATA PÅ PHILIP ØRNØ
·
·
·
·
·
·

26 år gammel
Prof til november 2012
Bedste ATP rangering 1060
DM vinder 2011 i single og 2 gange sølvmedaljer
DM vinder 2 gange mixdouble
DM sølvmedaljer i Herredouble 2 gange

Philip skal fungere som træner fra indendørs sæsonens start
Klubdirektør
Thomas Wahl
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Klubbens cafe er ny istandsat
Bookingsskærmen/touchskærmen er skiftet ud til en større model, så der nu ikke bør være problemer med at se
teksten og ens bookinger.
Sidst men ikke mindst har klubben investeret i en kaffemaskine, som brygger friskmalet kaffe og andre kaffeprodukter
samt schokolade. Det betyder at klubbens medlemmer nu udenfor cafeens åbningstid kan forsyne sig med kolde og
varme drikke
Med Venlig Hilsen
Thomas Wahl
Klubdirektør

Sidst opdateret 27. juni 2013

SLTU JUNIORHOLDKAMPE
U10 A-rækken Piger
Høj solskin og godt gå-på mod hos U10 A-rækken, men det var desværre ikke nok. Holdte tabte 0-6. På billedet fra
venstre: Katrine Bonefeld, Bernadette Bendsen, Sylvester Døngart og Christoffer Rekling. Dejligt at se at man godt
kan smile, selvom man har tabt. Kom igen!
U12 B-rækken Piger
Holdet mødte Trørød i weekenden. Birkerød pigerne spillede godt, men mødte igen et hold af erfarne
turneringsspillere og det var tydeligt, at Birkerød pigerne mangler rutine, når duellerne bliver lange. Birkerød tabte
holdkampen men havde nogle gode kampe og som altid var der god stemning og højt humør. På holdet spillede: Mie
Kathrine, Julie, Amanda og Fiona.
Mandag mødte pigerne Skovshoved – en kamp der har været udsat på grund af regn. Søndagens holdkamp havde
givet pigerne blod på tanden og også modet til at turde spille frit og tro på egne evner - en attitude som viste sig at
være positiv for holdets indsats. Birkerød vandt holdkampen og kunne notere sig for sæsonens første sejr. Det bliver
spændende at se, hvordan holdet klarer de sidste kampe, som er programsat efter sommerferienJ
U14 A-rækken Piger
Holdet er blevet udvidet med Ida Ripperger og Nina Gerlach, således at det nu består af : Anna Mølholm, Marie
Ludvigsen, Laura Bundgaard, Isabel Kristoffersen, Caroline Ladefoged, Nina Gerlach, Ida Ripperger og Marie Kokfelt.
Pigerne er i år blevet rykket op i A-rækken og lagde hårdt ud med at møde Hillerød på udebane i forrige weekend.
Holdet tabte 2-4 efter 6 rigtige fine kampe. Nina debuterede på holdet med en SUPER sejr i single, mens Marie L og
Caroline fik en flot sejr i den ene double. Marie K, Marie L og Caroline tabte deres singler og Marie K og Ida tabte
deres double. Men alt i alt en FLOT debut i A-rækken.
Anden runde blev spillet i søndags, hvor vi mødte Vedbæk på udebane. Denne gang blev det til en FANTASTISK sejr
på 5-1. Alle pigerne var på toppen. I double vandt Ida og Caroline efter en suveræn indsats med rigtig flot spil og fight
af alle 4 piger. Marie K’s sejr i single over Olivia Udby Kjær var også imponerende – en meget velspillet kamp af
begge piger. I double vandt Ida og Caroline efter en suveræn indsats med rigtig flot spil og fight. Laura og Anna tog
også hver en sejr i single – med stabilt spil - dog uden det store besvær. I double spillede Nina og Laura også fint og
sejrede sikkert i to sæt. Kun Ida, som spillede 1.single, måtte se sig besejret af Sarah Marie Granhof, som leverede
meget flot spil.
Efter de første to runder er der højt humør, og vi glæder os over den flotte start i A-rækken, og synes det tegner rigtig
godt for resten af udendørssæsonen. J J J

U14 A-rækken drenge
En spændende kamp mod Virum/Sorgenfri lå forude da vi mødtes kl. 8 til opvarmning. Intet var givet på forhånd og
uafgjort var et ventet resultat. Vi kom bagud efter Frederik Justesens kamp mod Andreas Toftegaard, hvor begge
spillede rigtig godt. Da Elia og Claus bragte balance i regnskabet var vi foran 2-1. Derfor fik Jonas Kongstads knap 2
timer lange kamp mod Johan Gudme en særlig betydning, da Jonas havde vundet første sæt 6-4 og en samlet sejr
var i sigte. Andet sæt gik dog til Virum og to trætte spillere skulle i match tiebreak. Det gik hurtigt og Virum kom foran
7-4, men med fantastisk opbakning fra holdet (og fra Daniel der kiggede forbi) vendte kampen til 7-7. Med nerver af
stål vandt Jonas 10-8. Sådan ! I de efterfølgende doubler skuffede Claus og Elia ikke og vandt overbevisende 62-62.
Virums første double var dog for stor en mundfuld for Frederik og Jonas. En fantastisk holdindsats og en rigtig god
start på holdturneringen for U14 drengene. Stort tillykke med sejren.
U16 B-rækken piger.
Desværre for anden runde i træk var pigerne ude for, at modstanderen trak sig få dage inden matchdagen, da
Hvidovre ikke kunne stílle hold.
Så vi vandt derfor endnu en 6 x wo, sejr og er klar til sommerferie. Næste kamp ifølge programmet bliver hjemme mod
ATK den 18.8. Hvis vi vinder den (eller måske bare spiller uafgjort) - ligger holdet med gode muligheder for at vinde
gruppen. Super flot piger ! Birkerød mangler at spille imod ATK og Rødovre.
U16 A-rækken Drenge
Drengene havde hjemmebane imod Vedbæk. Holdet måtte se sig slået 6-0 af sidste års vindere af A-rækken.
Birkerøds drenge kæmpe hårdt og leverede en bedre indsats end resultatet antyder.
U16 B-rækken drenge:
Holdet tabte stort (æg i de fleste kampe) til Ølstykke i sidste weekend, så det var ikke en god oplevelse for drengene,
da niveauforskellen var alt for stor. Derfor ingen fotos eller sjove historier, desværre. Dog blev drengene trakteret
med dejlige toasts i kantinen, som de søde spillere fra Ølstykke tilberedte for spillerne i sejrens rus.
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Juniorhold Øst divisionen.
Så er halvdelen af vores juniorholdkampe spillet og vores bedste juniorhold kan gå på sommerferie med mange flotte
resultater.
Både vores u14 piger og u14 drenge har gjort det helt outstanding. Begge hold er ubesejret og har allerede nu
kvalificeret sig til slutspilet i september. Nu går vi efter at slutte som nr 1 så vi kan vælge modstander i semifinalen.
Vores u12 pige hold kæmper bravt og har stadigvæk en god chance for at kvalificerer sig til slutspillet. Der er mange
hold der kæmper om den sidste plads så det bliver spændende til efteråret. Det samme har både vores u18 drenge og
u18 pige hold her bliver det også tæt hvem der kommer med, men vi har en god chance hvis vi kan stille op i
stærkeste opstilling.
Vores u16 drenge fik en god sejr i sidste holdkamp men det bliver stadigvæk meget svært at komme videre, da der er
rigtig mange stærke hold i deres pulje.
Sidst opdateret 28. juni 2013

JUNIOR DH HOLDKAMPE
U12 Piger
Efter to nederlag i de første kampe var pigerne opsat på, at der skulle kæmpes for en sejr over Farum. Vores 1. og 2.
single, Elena og Maria, vandt hurtigt og ubesværet deres kampe. 3. singlen, Charlotte, skulle derimod bruge ikke
mindre end 2½ time før hun havde hevet sejren hjem 10-8 i match tiebreak. Trud, vores 4. single, var oppe imod en
hård modstander, som stort set ikke lavede nogen fejl, og som i den grad fandt baglinjen med høje bolde, og som
Trud måtte op i hegnet for at hente. Efter en god fight måtte Trud desværre se sig besejret efter et meget tæt 2. sæt. I
doublerne gjorde Elena og Maria igen kort proces og var færdige lang tid inden regnen satte ind. Trud og Charlotte var
derimod ude i endnu en lang kamp, som endte med at blive afgjort indendørs i match tiebreak: 12-10 til Birkerød, efter
at Farum havde haft ikke mindre end 4 matchbolde. Samlet en 5-1 sejr til Birkerøds mindste piger. Super flot
kæmpet!
Ugen efter skulle pigerne en tur til Fyn, hvor Team Fyn ventede i stærkeste opstilling. Efter singlerne var vi bagud 3-1
og vi håbede på at komme stærkt igen i doublerne, hvor pigerne før har vist stor styrke. Efter 1 times kamp for at tørre
baner endte vi indendørs på tæppe, hvilket ikke var til vores fordel, og Birkerød tabte desværre 5-1.Det var kun 2.
pigedouble, som var tæt på at få et sæt. Samlet ligger pigerne på en femteplads, så der skal kæmpes godt i efteråret
for at komme med slutspillet.

U14 Drenge
På grund af kraftig regn forrige weekend, har U14 Drengene spillet 2 kampe i den forgangne uge.
Efter de 2 kampe, som begge endte 4-2 i Birkerøds favør, ligger holdet fortsat på en suveræn førsteplads og
drengene er allerede sikker på en plads i slutspillet. Nu stiles der efter den endelige førsteplads i gruppen, så holdet
selv kan vælge modstander i semifinalen.
Holdets succes skyldes primært 2 ting. Først og fremmest det faktum at Martin Nygaard Knudsen igen i år har valgt at
forstærke Birkerød Tennisklub. Martin er netop blevet udtaget til NM og EM. Så holdets 1. single er en seriøs opgave
som kun meget få klubber i Danmark har blot en chance for at udfordre. I tilgift har Martin i år bragt sin træner Fabrizio
Minelli meget tæt på vores U14 Drenge. I de sidste 2 kampe har Fabrizio formået at coache næsten samtlige af
holdets kampe.
Den anden vigtige faktor for holdet er holdets store bredde. Holdets 2.,3. og 4. single er niveaumæssigt meget tæt på
hinanden, hvilket betyder at holdet er stærkt besat på alle 4 pladser. Ligesom Martin Nygaards indsats i 1. singlen
indtil videre har været suveræn, så har 4. singlen, Christopher Rosengren, også leveret en solid og meget vigtig
indsats i samtlige kampe, og det har vist sig at blive afgørende.
Holdets 2. og 3. single Marcus Løvstad-Gebauer og Jonas Schwarz bliver noget mere udfordret og win/loss er for
begge p.t. 50/50.
Derfor er det godt at også holdets 1. double med Martin og Jonas hidtil har vist stor styrke. De har således vundet alle
deres kampe, mens Marcus med skiftende makkere (Christopher og Frederik Justesen) også her må konstatere
win/loss på 50/50.
Holdets næste udfordring er efter sommerferien, hvor holdet hjemme tager i mod gruppens nr. 2, KB.
U14 Piger
Ida, Caroline, Katerina og Anne-Marie leverer gang på gang god fight og solidt spil som betyder, at holdet er gået på
sommerpause i solid førerposition.
HRT var på besøg på Øen i forrige weekend og pigerne vandt en komfortabel 4-2 sejr. En special stor ros til Anne
Marie som vandt en nervepirrende match tiebreak i sin single. Senere i den afgørende 2. double gjorde hun det igen,
idet hun og Katerina vandt den afgørende match tiebreak – igen med 10-4. Godt gået Piger !
I søndags gik turen til Esbjerg, hvor pigerne igen kunne vende hjem med en 4-2 sejr i et tæt pakket bagagerum i
bogstaveligste forstand !
Ida og Caroline vandt deres singler og den efterfølgende double i fin stil. Katerina og Anne-Marie kæmpede bravt i
deres singler, men måtte desværre se sig slået af to godt spillende Esbjerg piger. Igen var det 2. doublen, Katerina og
Anne Marie, som hev den samlede sejr hjem i den afgørende match tiebreak som endte 10-6.
Fantastisk dag og god stemning på hjemturen.
DH U14 Drenge
På grund af kraftig regn forrige weekend , så har DH U14 Drenge spillet 2 kampe i den forgangne uge.
Efter de 2 kampe, som begge endte 4-2 i Birkerøds favør, s å ligger holdet fortsat på en suveræn førsteplads og er
allerede si kker på en plads i slutspillet. Nu stiles der efter den endelige første plads i gruppen, så holdet selv kan
vælge modstander i semifinalen.
Holdets succes skyldes primært 2 ting. Først og fre mmest det faktum at Martin Nygaard Knudsen igen i år har valgt at
forst ærke Birkerød Tennisklub - Martin er netop blevet udtaget til NM og EM. Så holdets 1. single er en seriøs opgave
som kun meget få klubber i Danmark har blot en chance for at udfordre. I tilgift har Martin i år bra gt sin træner
Fabrizio Minelli meget tæt på vores DH U14 Drenge. I de sidste 2 kampe har Fabrizio formået at coache næsten
samtlige af holde ts kampe - en præstation i selv!
Den anden vigtige faktor for holdet er holdets store br edde. Faktum er at holdets 2., 3. og 4. single niveaumæssigt er
meget t æt på hinanden, hvilket betyder at holdet er stærkt besat på alle 4 pladser. Ligesom Martin Nygaards indsats i

1. singlen indtil videre har v æret suveræn, så har Christopher Rosengren i 4. single også, hver g ang han har spillet,
leveret en solid og meget vigtigt indsats, der har vis t sig at blive afgørende.
Holdets 2. og 3. single Marcus Løvstad-Gebauer og Jon as Schwarz bliver noget mere udfordret og win/loss er for
begge p.t. 50/50.
Derfor er det godt at også holdets 1. double me d Martin og Jonas hidtil har vist stor styrke. De har således vundet alle
deres kampe, mens Marcus med skiftende makkere (Christopher og Frederik Ju stesen) også her må konstatere
win/loss på 50/50.
Holdets næste udfordring er efter sommerferien, hvor holdet hjemme tager i mod gruppen nr. 2 KB.

U16 drengehold
U16 drengehold ligger efter de første 4 kampe udenfor slutspilspladserne, men kan stadig nå at komme med hvis de
sidste tre kampe mod de nærmeste konkurrenter vindes. Holdet har stort set præsteret som forventet med nederlag til
de to formodede stærkeste hold, Lyngby og KB (som mod os stillede med 4 top ti spillere.....). Lidt skuffende måtte vi
nøjes med uafgjort mod Århus efter sejr i 3 ud af 4 singler, mens det svageste hold i rækken Team Odense blev
besejret med pligtmæssige 6-0.
Vi har manglet Victor i de to sidste kampe, men har til gengæld haft hjælp af Vladimir Ristic, som via Andri er på
besøg i vores klub i sommerperioden.
Efter sommerferien venter 3 svære, men ikke umulige, kampe mod HIK, Gentofte og Slagelse. Da Vladimir ikke kan
forventes at spille er der behov for at tænke strategisk for at sikre den slutspilsplads som vores hold så inderligt
ønsker sig og vel også bør kunne spille sig til.
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HJERTESTARTER REDDER LIV I BIRKERØD TENNISKLUB
For et par uger siden fik vi alle i klubben et stort chok , da en af klubbens medlemmer Esben Thielsen i en
turneringskamp på bane 3, faldt om på banen og var bevidstløs.
Hjertet var holdt op med at slå. Med forskellige tennis og squash medlemmers hjælp samt Connie fra Cafeen fik man
ved hjælp af hjertestarteren og hjertemassage igen gang i Esbens hjerte. Kort tid efter ankom ambulancen.
I dag er Esben i live og har det efter omstændighederne godt. Han kan tale, le, modtage besøg. Han går og venter på
en bye pass operation.
Dette takket været mange dygtige folks hurtige indsats samt at klubben netop har en hjertestarter installeret (Den
befinder sig ved indgangen til hal 3 og 4 ) Se mere på www.hjertestarter.dk
De første par minutter er så livsvigtige, når nogen får hjertestop.
Vi er i klubben så glade og lykkelige for at denne historie endte så godt, og at klubbens hjertestarter endnu engang
har været med til at redde liv.
En særlig tak til alle de som hjalp til den pågældende aften
Thomas Wahl
Klubdirektør Birkerød Tennisklub

