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Karen Barbat leverer flotte resultater i Tallinn Estland.
Karen Barbat har igen vist at hun har et højt internationalt niveau. Først spillede hun for det danske Fed cup hold som
1 single og vandt både over Madagasgar og Norge sikket sine kampe. I Oprykningskampen mod Estland mødte
Karen Nr 27 i verden Kaia Kanepi her blev det til nederlag efter en god indsats.
Karen viste stor mental styrke ugen efter. Samme sted i Tallinn som der blev spillet Fed Cup blev der afholdt en
15.000 $ turnering. Så mens alle andre tog hjem blev Karen og skulle spille kvalifikation til turneringen. Karen
spadserede igennem kvallen og vandt nemt sine 2 kampe, i første runde skulle hun møde 6 seeded nr 229 i verden.
Karen forsatte de gode takter og vandt med de imponernde cifre 6-2 6-1.
I 2 Runde vandt Karen med 6-1 i 3 sæt og så var hun i Kvartfinalen. Mod den 1 seeded Timea Bacsinszky blev det til
et nederlag på 6-4 3-6 1-6 efter en flot kamp. Timea har været oppe som nr 37 i verden og har masser af erfaring fra
WTA touren så det viser igen at Karen er på rette vej, og der nok skal komme mange flere flotte resultater fra Karen i
fremtiden. I den her uge spiller Karen en 10.000 $ i Helsingborg vi håber at Karen forsætter det gode spil.
TW - 18. februar 2014.
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Tennis Camp i vinterferien (uge 7) for juniorer og seniorer
Tennis Camp i vinterferien (uge 7) for juniorer og seniorer
Birkerød Tennisklub tilbyder igen i år træning for juniorer og seniorer på vores indendørsbaner.
Træningen er målrettet mod alle niveau spillere og afholdes over 3 dage i vinterferien.
Træningen er baseret på de nyeste træningsprincipper og fokuserer på de fundamentale slag og kampspil.
Tennis Camp afholdes på følgende dage og tider:
Hold A (max 16 deltager) 6-10 år spillere (rød og orange bold)
årgang 2007-2004:
Mandag d 10. februar, tirsdag d 11. februar og onsdag d 12. februar
Kl. 13.00-14.30 (tennis træning, fysisk og kamptræning)
Spillere er delt op af trænere i hold efter alder og niveau
Pris kr. 490,00
Hold B (max 16 deltager) 11-16 år spillere (grøn og gul bold)
årgang 2003-1998:
Mandag d 10. februar, tirsdag d 11. februar og onsdag d 12. februar
Kl. 14.30-16.00 (tennis træning, fysisk og kamptræning)
Spillere er delt op af trænere i hold efter alder og niveau
Pris kr. 490,00
Hold C (max 12 deltager) senior spillere (gul bold):
Mandag d 10. februar, tirsdag d 11. februar og onsdag d 12. februar
Kl. 16.30-18.00 (tennis træning, fysisk og kamptræning)
Hvis der er flere en 9 deltager så bliver det et hold samme dage, man 18-19, tirs 18-19.30 og ons 18-20
Spillere er delt op af trænere i hold efter niveu
Pris kr. 790,00

Anbefales hurtig tilmelding via vores hjemmeside http://btsk.halbooking.dk/proc_intro.asp under camps.
Træningen på et hold kun gennemføres, hvis der er mindst 3 tilmeldte.
Trænere for denne tennis camp er Andri Jónsson og Leifur Sigurdarson.
Tilmelding: Senest fredag d. 31. januar 2014
Sted: Birkerød tennisklub, Topstykket 28

