Ejby BTK – Sæsonprogram 2017/2018

Velkommen
Ejby BTK er en forening i udvikling - både sportsligt og socialt. Vi lægger stor vægt på, at det er et
trygt sted at være, og at medlemmerne udviser respekt overfor hinanden, trænere, ledere,
modstandere og forældre.
Vi ønsker at dyrke glæden og sammenholdet ved at spille bordtennis - uanset alder, niveau og
ambitioner.

Opstart
Vi forsætter vores succes med sommertræning i august måned.
Første sommertræning er tirsdag d. 15. august.
UNGDOM træner kl. 17.30 – 19.00 & SENIOR træner kl. 19.00 – 20.30.
Vi træner KUN tirsdag i august måned.
De normale træningstider træder i kraft mandag d. 4. september 2017.

Træningstider
Mandag
09.45 – 11.45 (SLAGSTYRKE 60)
18.00 – 20.00 (ELITE)
Tirsdag
17.00 – 18.15 (BOBLER)
18.15 – 19.45 (ELITE & TALENT)
19.45 – 22.00 (SENIOR)
Onsdag
Mulighed for ekstra træning / holdkampe efter aftale.
Torsdag
09.45 – 11.45 (SLAGSTYRKE 60)
18.15 – 19.45 (ELITE & TALENT)
18.00 – 22.00 (SENIOR i Vemmedrup)
19.45 – 22.00 (SENIOR i Ejby)
Fredag
Mulighed for ekstra træning / holdkampe efter aftale
Søndag
Seniortræning i Vemmedrup på udvalgte søndage (læs mere længere nede)
#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Træningshold
ELITE
Nicky Madsen, Martin Jakobsen, Julius Rasmussen, Albert Pedersen, Casper Staalhøj, Faris Sabir,
Lasse Olsen, Bobby Nguyen, Jonathan Andersen, Magnus Frederiksen, Marcus Goebel og Magnus
Andersen.
TALENT
Liv Pedersen, Balder Fagerstrand, Adam Buhl, Andreas Arrild, Nicolai Ridder og Emil Heilmann.
BOBLER (nye spillere)
Yohann Tebaud, Oliver Riisberg, William Godt, Casper Andersen, Sebastian Raff, Mikkel Vilby, Oliver
Francker, Kasper Gilbu, Noah Klahn og Lars Veenhuis samt nye spillere.
SENIOR
Rasmus Bendtsen, Martin Jakobsen, Nicky Madsen, Glenn Steiness, Lars Reenberg, Jan Neumann,
Jan Mortensen, Mathias Jensen, Brian Andersen, Rasmus Vestergaard, Jan Hansen, Preben Jessen,
Robert Peetz, Henrik Lundsberg, Stig Frederiksen, Steen Pedersen, Hans Henrik Roland, Kjeld
Larsen, John Hansen, Kjell Larsen, Kåre Jensen, Jan G. Larsen, Sten Andresen, Volmer Nødskou og
Paw Lund.
SLAGSTYRKE 60
Jørn Pedersen, Jørgen Christiansen, Jørgen Nilsson, Leif Johannesen, Per Nielsen, Volmer Nødskou,
Kaj Sørensen, Steen Mikkelsen, Tonny Schwartz, Paw Lund, Stig Frederiksen, Kåre Jensen, Kjeld
Larsen samt nyere spillere.
Op- og nedrykning af spillere vil være muligt i løbet af sæsonen. Det er trænerens valg.
Hvis du har spørgsmål til træning/træningshold, så kontakt Rasmus Bendtsen.

Ny stor sponsoraftale med BTEX
Ejby BTK har over sommeren indgået en ny og spændende sponsoraftale med BTEX.
Sponsoraftalen er med til at videreudvikle Ejby BTK de kommende 3 år. Aftalen giver mulighed for
fordelagtige rabatter, mulighed for sparring med landets klogeste bordtennisfolk samt meget mere.
En af de helt store fordele er at bestillinger af klubtøj og udstyr vil ske via medlemmerne selv. Disse
bestillinger skal ikke længere igennem Ejby BTK, men kan ske via BTEX.dk.
At fordele med den nye aftale kan nævnes:
- 25 % på belægninger og battræ v. køb over 10 enheder
- Bonuspoint hver gang Ejby BTK-medlemmer køber gennem BTEX.
- Bonuspointene udløser gratisvarer til Ejby BTK.
…....samt meget mere spændende!
Vi glæder os til at informere jer yderligere om den nye spændende aftale med BTEX.
#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Trænere
Cheftræner (kontakt for alle nye spillere)
Rasmus Agger Bendtsen
Mobil: 28 94 90 27
E-mail: rasmusaggerbendtsen@hotmail.com
Rasmus er uddannet træner indenfor DBTU og er træner på alle klubbens træningshold.
Rasmus er arbejder som pædagog til daglig.
Trænere
Rasmus Vestergaard
Mobil: 29 13 02 23
E-mail: rallar@live.dk
Rasmus er fast træner om torsdagen for TALENT/ELITE.
Rasmus vil som udgangspunkt også deltage i pointstævnerne for de nye ungdomsspillere.

Søndagstræning i Vemmedrup
Som en del af samarbejde med Vemmedrup IF har vi mulighed for at træne om søndagen i
Vemmedrups lokaler. Denne træning er kun for SENIOR.
Vi har allerede planlagt søndagene, og du kan se dem her.
Alle træninger er fra kl. 13.00 – 16.00.
● Søndag d. 10. september
● Søndag d. 1. oktober
● Søndag d. 12. november
● Søndag d. 3. december
● Søndag d. 7. januar
● Søndag d. 4. februar
● Søndag d. 4. marts
● Søndag d. 8. april
● Søndag d. 6. maj
● Søndag d. 3. juni
Der kan forekomme ændringer i datoerne, og I vil modtage en mail inden træningerne.

#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Slagstyrke 60
”Slagstyrke 60” er Ejby BTK og Dansk BordTennis Unions, DBTU, nye initiativ, til den ældre del af
befolkningen, som vil holde fysik og koncentrationsevne i form og samtidig have det sjovt. Vi
ønsker at give kommunens ældre borgere mulighed for at dyrke motion – hvor bordtennis er i
centrum.
Slagstyrke 60 er et projekt, hvor alle ældre (ikke kun 60+), har mulighed for at spille bordtennis,
dyrke det sociale samt at have det skide skægt!
Ejby BTK startede i sommeren 2015 projektet SlagStyrke 60 op. Det har i sidste sæson være en
enorm succes, og flere spillere er blevet medlem af afdelingen. De er oppe på 15 aktive spillere.
Der er plads til mange flere, så tøv du ikke med at kontakte os.
Slagstyrke 60 har træningstid hver mandag & torsdag formiddag fra kl. 09.45 – 11.45.
Der er mulighed for at låne bat i klubben vi sørge for alt det praktiske. Vi spiller i Ejby Hallen (hal 2).
Vi glæder os rigtig meget til en ny og spændende sæson for SlagStyrke 60.
Kontaktperson er:
Rasmus Agger Bendtsen
Mobil: 28 94 90 27
E-mail: rasmusaggerbendtsen@hotmail.com

Holdturnering
Vi vil til sæsonen 2017/2018 have hele 10 hold med i ØBTUs holdturnering.
Der vil blive tilmeldt 3 ungdomshold, 6 seniorhold og 1 veteranhold.
Ungdomsholdene kan ses herunder. ØBTU har valgt at ændre holdturneringen for ungdom, så
derfor kender vi endnu ikke datoerne for weekenderne. I skal nok få dem så snart vi har dem.
Tirsdag d. 29. august kl. 19.00 afholdes der et lille opstartsmøde for hele seniorafdelingen, hvor at
vi i samarbejde vil sammensætte holdene til den kommende sæson.
Ungdom 1 (holdene fordeles på et spillermøde for ungdom snarest)
Albert Pedersen, Casper Staalhøj, Faris Sabir, Marcus Goebel, Mads Westergaard, Balder
Fagerstrand, Magnus Frederiksen og Julius Rasmussen
Ungdom 2 (dette hold er på plads)
Liv Pedersen, Nicolai Ridder, Adam Buhl og Andreas Arrild
Holdturneringen for ungdom starter ultimo oktober.
Holdturneringen for senior starter primo oktober.
Holdturneringen for veteran starter ultimo oktober.
#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Kontingent
Der er betalingsfrist d. 1. oktober 2017
Vi har til denne sæson valgt at fjerne det dyreste kontingent af økonomiske årsager.
Alle spillere skal fremover selv betale for deres stævner, og det er nu også spillernes ansvar selv
at tilmelde sig til stævnerne. I vil modtage en mail med yderligere informationer omkring dette.
1'eren (ELITE, SENIOR & TALENT)
Klubben betaler ikke for deltagelse ved stævner.
Deltagelse i holdturneringen samt spillerlicens er med i prisen.
Pris: kr. 1.200 pr. sæson.
2'eren (SENIOR, TALENT & BOBLER)
Klubben betaler ikke for deltagelse ved stævner.
Deltagelse ved pointstævner/pointjagt og spillerlicens er med i prisen.
Pris: kr. 900 pr. sæson.
SLAGSTYRKE 60
Kontingentet til Slagstyrke 60 spillere – som spiller 2 x ugentligt.
Pris: kr. 500 pr. sæson
Ekslusivt medlemskab
Du kan nu støtte Ejby BTK med kr. 250. pr. sæson, som ubeskåret går til ungdomsarbejdet i
klubben.
Pris: kr. 250 pr. sæson
Hvis man er I tvivl om hvilken kontingent man skal betale, så kontakt Rasmus.
Indbetalingen af kontingent skal ske til:
Regnr: 0274
Kontonummer: 10149940
Danske Bank
Ved indbetalingen bedes du venligst anføre fulde navn.
Ved indmeldelse efter 1. januar 2018, bliver kontingentet halveret.

#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Pointstævner
Pointstævne
Pointstævner er for BOBLERNE & TALENTERNE.
Pointstævner er et koncept, der er tiltænkt nye spillere i klubberne.
Til pointstævner komme man i puljer efter styrke, hvorefter man spiller alle mod alle i de enkelte
puljer. Ens placering i puljen afgør hvilken række man spiller I til næste pointstævne. Ender man
som nr. 1 eller nr. 2 rykker man en række op, mens man rykker en række ned ved placering som
sidst eller næstsidst. Dette er med til at sikre en vis jævnbyrdighed til alle pointstævnerne. Klubben
sender en træner med til pointstævnerne. Der afholdes 6 pointstævner i løbet af sæsonen, og det
er gratis at deltage.
Datoerne for pointstævner 2017/2018:
11.-12. november
2.-3. december
27.-28. januar
24.-25. februar
10.-11. marts
24.-25. marts
21.-22. april (FINALESTÆVNE)
Vi kender kun weekenderne, hvor pointstævne afholdes. Der spilles enten lørdag eller søndag i
disse weekender. Et stævner tager ca. 2-3 timer, og der vil være en af klubbens trænere til stede
under hele stævnet.
Når vi kender de præcise steder og tider, så vil I få nærmere besked.
Programmet forventes færdigt ultimo september.

Spillesteder
Vi har til den kommende sæson fået mulighed for at benytte lokaler i Vemmedrup Hallen. Alle
træninger, arrangementer og kampe afvikles i Ejby Hallen – hvis ikke andet er meldt ud. Du kan se
adresserne på spillesteder her.
Ejby Hallen (Hal 2)
Skovvang 4
4623 Lille Skensved
Vemmedrup Hallen
Vindegårdsvej 1
4632 Bjæverskov
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Stævner
Du kan se en oversigt over de vigtigste stævner i sæsonen 2017/2018.
Vi anbefaler disse stævner, da vi ved at stævnerne afvikles under gode forhold, og der er mulighed
for mange gode og tætte kampe. Stævner markerede med fed – er stævner hvor vi med garanti
laver en klubtur ud af det.
NYT! Alle tilmeldinger til stævner SKAL spillerne selv stå for. Alle skal oprette en bruger på
bordtennisportalen.dk. I vil få tilsendt en mail med hjælp til dette. Vi vil stadigvæk sende
informationer ud omkring stævnerne til jer.
Invitationer samt info omkring tilmelding bliver sendt løbende ud via mail.
● Vestegnen Stævne d. 16.-17. september (ELITE & SENIOR)
● Penthouse International Open d. 22.-24. september i Valby Hallen (ELITE & SENIOR)
● Århus Open SISU/MBK d. 14.-15. oktober (ELITE)
● Frisør Hos Peter Open d. 4.-5. november i Holmegaard (ELITE & SENIOR)
● Haldor Topsøe Cup d. 4.-5. november i Dalby (SENIOR)
● OB Open d. 1.-3. december i Odense (SENIOR, TALENT & ELITE)
● ØBTUs 2-mandshold d. 6.-7. januar i Allerød (ELITE, SENIOR & TALENT)
● ØM for Ungdom d. 13.-14. januar i Tåstrup (ELITE, TALENT & BOBLER)
● ØM for Veteran d. 13.-14. januar i Tåstrup (SENIOR)
● Roskilde Bauhaus Arena d. 3.-4. februar (ELITE, SENIOR & TALENT)
● ØM for Senior d. 10.-11. februar i Farum (SENIOR)
● Brøndby Stævne d. 17.-18. marts (ELITE & SENIOR)
● LM for Ungdom & Senior d. 6.-8. april (ELITE, TALENT, BOBLER, SENIOR & SS60)
● Hvidovre Stævnet d. 28.-29. april (ELITE, SENIOR & TALENT)
● DM for Ungdom d. 12.-13. maj i Hillerød (SENIOR)

Facebook & hjemmeside
Ejby BTK har 2 facebooksider og en hjemmeside.
Det er primært vores 2 facebookside, som bliver brugt.
Ejby BTK
Denne side er en ”syntes godt om” side, som bruges til at kommunikere til omverden.
Det er denne side som bruges som primær nyhedskilde. Det vil sige at alle nyheder, resultater,
billeder mm. Kan ses via denne side.
Ejby BTK (lukket gruppe)
Denne side er en gruppe for klubbens medlemmer og forældre. Denne side bruges til internt at
informere klubbens medlemmer om f.eks. ændringer i træningen, tilmeldingsfrister mm.
NY! - Hjemmesiden
Ejby BTK har selvfølgelig også en hjemmeside. Hjemmesiden hedder www.ejbybtk.dk.
#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Arrangementer
Vi har allerede nu planlagt vores arrangementer for den nye sæson.
De sidste mange år har opbakningen til vores arrangementer været rigtig stor, hvilket vi håber vil
forsætte i denne sæson. Vi har til denne sæson tilføjet et par ekstra arrangementer, da vi ønsker at
fastholde/udvikle den sociale del.
Bowling m. spisning (SENIOR, SS60, ELITE, TALENT & BOBLER)
Arrangementet afholdes fredag d. 6. oktober kl. 17.00 – 21.00.
Socialt – Hygge – Arrangement (SENIOR)
Arrangementet afholdes tirsdag d. 14. november kl. 18.00 – 22.00.
Juleafslutning m. familieturnering (SENIOR, ELITE, TALENT & BOBLER)
Arrangementet afholdes søndag d. 17. december kl. 10.00 – 15.00.
Overnatning m. selvlysende bordtennis og meget mere (ELITE, TALENT & BOBLER)
Arrangementet afholdes fra lørdag d. 27. januar kl. 15 til søndag d. 28. januar kl. 10.
Klubmesterskab (SENIOR)
Arrangementet afholdes tirsdag d. 13. februar 2018 kl. 18.00 – 22.00.
Klubmesterskab (ELITE, TALENT & BOBLER)
Arrangementet afholdes søndag d. 11. marts kl. 10.00 – 15.00.
LM for Ungdom og Senior (SENIOR, ELITE, TALENT & BOBLER)
Arrangementet afholdes i weekenden d. 6.-8. april 2018.
Husk allerede nu at sætte X i kalenderen – så I ikke går glip af arrangementerne.
Alle indbydelser til arrangementer og informationer omkring arrangementer vil blive sendt ud via
mail til alle medlemmer op til de enkelte arrangementer.
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Spillertøj
Til sæsonen 2017/2018 har vi indgået en ny sponsoraftale med BTEX.
Al vores klubtøj vil de næste 3 år blive købt gennem BTEX. Priser og yderligere information sendes
ud så snart at vi har det hele 100 % på plads.

Klubtrøje (krav til holdkampe & stævner)
Donic Traxion
Størrelse: 128 – 5XL
Tryk: Logo, navn, sponsor og klubnavn

Trænings T-shirt
Donic Sentry
Størrelse: 128 – 5XL
Tryk: Ejby BTK

Shorts
Donic Pulse
Størrelse: 128 – 5XL

Træningstrøje
Rebound Sweat Jacket
Størrelse: XXS – 3XL
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Sponsor

Sponsoroplæg - Ejby BTK
Glæde – Respekt – Sammenhold – Tryghed – Udvikling

Ejby BTK er en forening i udvikling - både sportsligt og socialt. Vi lægger stor vægt på at det er et
trygt sted at være, og at medlemmerne udviser respekt overfor hinanden, trænere, ledere,
modstandere og forældre.
Vi ønsker at dyrke glæden og sammenholdet ved at spille bordtennis - uanset alder, niveau og
ambitioner.

Sponsor for Ejby BTK – hvorfor?
Vi er en klub med et stort udviklingspotentiale i vores børn & unge afdeling, og vi vil gerne tildele
dette område stor fokus. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for klubbens børn & unge, så de har
mulighed for at videreudvikle sig som spillere og mennesker i nogle trygge rammer. Der lægges
stor vægt på at det sociale fungere, og at der er plads til alle. Vi ønsker også at give vores børn &
unge en masse oplevelser indenfor sporten – både sociale og sportslige oplevelser.
Som sponsor for Ejby BTK opnår man følgende:


Støtte den positive udvikling af børn & unge



Profilering via vores aktive facebookside & hjemmeside



Mulighed for profilering via vores klubtøj



Profilering i nærmiljøet

Mulige sponsorater:
1. GULD sponsorat 8.000 kr.
2. SØLV sponsorat 5.000 kr.
3. BRONZE sponsorat 2.000 kr.
Ved GULD sponsorat tilbyder vi ydermere logo på spilletrøjer*
*BEMÆRK dette kræver at sponsoraftalen er indgået inden 1. september ulige år.

Alle sponsoraftaler(GULD, SØLV & BRONZE) gælder for en 2-årig periode.
Ved interesse bedes I kontakte Lisa Skovborg eller Rasmus Bendtsen.
rasmusaggerbendtsen@hotmail.com eller lisa_skovborg@hotmail.com

#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Støt vores sponsorer – de støtter os!
Pia Jakobsen, mor til Martin Jakobsen, har følgende reference på Lokal Forsikring:
”Jeg kan varmt anbefale Lokal Forsikring, da vi får år tilbage tænkte at se os om efter et andet
selskab. Jeg kontaktede Erik Larsen som hurtigt fandt en tid som passede mig. Da vi har en lille
landejendom har vi mange forskellige forsikringer og fandt ud af at flere af vores ting faktisk ikke
var medforsikret. Trods dette endte vi både med at spare penge og få alt forsikret. Efterfølgende
har vi bla. haft en vandskade som blev behandlet hurtigt og effektivt og ingen sure miner,
tværtimod møder man altid en venlig medarbejder. Når vi har haft brug for tilbud på en ny
forsikring er det ikke længere væk end en mail til Erik eller et ring og vi modtager hurtigt et tilbud.
Da Lokal forsikring er sponsor for Ejby BTK giver hver ny forsikring 150 kr. til klubben som er en stor
hjælp til det daglige arbejde. Derfor anbefaler jeg alle at kontakte Erik Larsen og få et tilbud”
Erik Larsen kan kontaktes på mobil: 23 60 29 39 eller el@lokal.dk

#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde
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Bestyrelsen
Formand
Rasmus Agger Bendtsen
Mobil: 28 94 90 27
E-mail: rasmusaggerbendtsen@hotmail.com
Kasserer
Anneli Bendtsen
Mobil: 26 80 07 17
E-mail: annelibendtsen99@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Rasmus Vestergaard
Mobil: 29 13 02 23
E-mail: rallar@live.dk
Bestyrelsesmedlem
Heidi Goebel
Mobil: 51 29 92 18
E-mail: megelinus28@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Lisa Skovborg
Mobil: 28 91 03 19
E-mail: lisa_skovborg@hotmail.com

Indkøb af udstyr
Vi anbefaler at alt bordtennisudstyr købes gennem Ejby BTKs klubaftale med BTEX.
Klubbens trænere stiller sig gerne til rådighed med vejledning og gode råd.
I kan tjekke www.btex.dk for at se deres store udvalg.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål ang. sæsonprogrammet, så skal du være mere end velkommen til at
kontakte:
Rasmus Agger Bendtsen
Mobil: 28 94 90 27
E-mail: rasmusaggerbendtsen@hotmail.com

#udvikling #respekt #sammenhold #tryghed #glæde

