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Året 2021 startede med at vi spillede tennis på banerne i Tversted fast to gange om ugen, mens 
hele Danmark var lukket ned af corona. Vi fik af samme årsag nye medlemmer fra naboklubberne 
og banerne blev også udlejet herudover.  

Da de to gamle baner nu var meget slidte, søgte vi fonde, således at vi kunne få udskiftet  
kunstgræstæpperne. Vi fik et tilbud på udskiftning af de to tæpper til en pris af kr. 320.000.  
Det lykkedes os at få fondsmidler for 225.000 kr. og de sidste 95.000 havde BTI Tennis selv på 
kontoen. Sidst i juni blev tæpperne skiftet. Tilbage lå de gamle tæpper i en stor bunke på ca. 50 
ton, som vi havde valgt at spare kr. 62.000 på selv at køre væk. Så i juli og august måned, var flere 
af vores medlemmer i gang med at save, ryste og køre de gamle tæpper væk på trailere. Stor tak 
til alle dem der hjalp med til den store opgave.  

I foråret var vi ude at besøge gamle og ny sponsorer. Vi fik vi 8 nye sponsorer, så vi nu har i alt 17.  

5. juni havde vi BTI tennis 30 års jubilæum som vi fejrede med reception og jubilæumsmiddag om 
aftenen. Vi havde en dejlig dag.  

I 2021 havde BTI Tennis Bindslevs 2. klasse på besøg til tennis. Derudover har flere spillere deltaget 
i stævner i Hadsten, ATK, Års open og Hjørring Tennisklub. 

BTI Tennis holdt tematræning med træner Jørgen Nørgaard i 2021 samt klubaften med trænere 
René Aarup Olsen og Lars Elkjær. 

BTI Tennis har deltaget JTU’s holdturnering med ét herre double hold og ét mix double hold, begge 
hold vandt deres række. Dette blev fejret med champagne og grill. 

På vores klubmøde i september blev medlemmerne informeret om sæsonen, og hvad der er af 
tanker for fremtiden. BTI tennis ser ind i fremtiden, hvor padel er ved at blive den nye folkesport. 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal indhente tilbud på 2 padelbaner og søge fonde hertil. 
Der var også ønske om en tennisdouble turnering/camp for seniorer i en weekend i sommeren 
2022 og der blev der også nedsat en arbejdsgruppe til at kigge på dette. 

BTI Tennis ønsker at renovere vores gamle lysanlæg, idet lyset på banerene er meget dårligt, og vi 
jo bruger det rigtigt flittigt i løbet af både efterår, vinter og forår. Vi har allerede modtaget kr. 
25000 fra KFI til indløb af nye lamper. Og vi forventer, at der er nyt lys på banerne til september 
2022. 

BTI tennis sluttede en god sæson med mad fra Cafe Fisk og pakkespil den 8. dec. 

Til slut vil jeg gerne takke for gaver til vores jubilæum den 5. juni. Tak til alle der har hjulpet, med 
baneklargøring, klubhus, sponsorarbejde og så videre. Tak til sponsorer, fonde og kommunen der 
har støttet BTI tennis. Tak for godt samarbejde i styregruppen og med BTI’s andre afdelinger og 
hovedbestyrelse. 

Status for 2021 var 79 medlemmer heraf 29 turistmedlemmer samt 17 sponsorer. 

 


