
Velkommen
i klubben!

Bordtennis - alles idræt ...
alletiders Idræt

Sisu/MBK’s lokaler • Tlf. 86 26 46 46.
Nørre Boulevard 1 • 8000 Århus C

Parkering
Rundt omkring Sisu/MBK finder du masser 
af såvel gratis- som betalings-parkerings-
muligheder.
Derudover er det muligt at købe Årskort 
til parkering i gården... ganske få meter fra 
indgangen til klubben. • Pris 200,- kr. pr. år. 
1-dags gæstekort kan købes i klubben for 
30,- kr. pr. dag. Alle parkeringskort gælder i 
tidsrummet kl. 16-24 på hverdage samt hele 
dagen på lørdage, søndage og helligdage. 
Vi har yderligere mulighed for 8 P-pladser 
hele døgnet, disse 8 pladser kan dog være 
optaget til anden side... 
Her gælder “først-til-mølle” princippet.

nYTTige OPLYSninger, 
HViS DU Har BrUg FOr HJÆLP:
Formand:  Klaus Witved  % 22 22 27 86
 kwi@inox.dk

Næstform.: Pia Leth   % 28 76 60 22 
 pialeth@stofanet.dk
kasserer: Jens Vestergaard Jacobsen
 %  61 12 75 38 
 jensvesterjacob@hotmail.com
Ungdoms- Kresten Roland Johansen
formand: %  60 89 72 24 
 post@krestenroland.dk
elite- Casper Staal   %  30 65 15 63
kontakt: E-mail: casperstaal@me.com
Senior- Mathias Tingsted Heidmann
formand: %  51 18 10 82 
 mathiasheidmann@hotmail.com
Best. Peter Rusbjerg   %  60 48 30 95
medlem: E-mail: prusbjerg@yahoo.dk
Veteran- Kai Berg-Nielsen
formand: %  86 27 41 04 / 29 43 75 02  
 remus8270@webspeed.dk

HJeMMeSiDen: 
På Sisu/MBKs hjemmeside: 

www.sisu-mbk.dk
finder du masser af oplysninger

om klubben. 

FaCeBOOk: 
“Sisumbk (Officielle side)”

“Sisu/MBK Aarhus (Gruppe)”



VeLkOMMen i 
 BTk. SiSU/MBk

Vi ønsker nye medlemmer hjerteligt velkommen i 
een af DANMARKS STØRSTE BORDTENNISKLUBBER... 
Bordtennisklubben Sisu/MBK. 
Med denne lille folder ønsker vi, ganske kort, at vi-
deregive de oplysninger, DU som ny i klubben kan 
have god gavn af. Derudover kan du altid rette hen-
vendelse til formanden eller til et udvalgsmedlem 
for den afdeling, du naturligt hører til (seniorafd., 
ungdomsafd., eliteafd. eller veteranafd.). 

Se telefon numre og mail-adresser på bagsiden. 
Bordtennis er Verdens hurtigste spil, og det er efter 
vores opfattelse også verdens sjoveste. Bordtennis er 
en individuel sport, hvor du kun har dig selv at takke, 
når du har spillet godt og vundet, men også kun dig 
selv at bebrejde, hvis det er gået mindre godt. Det 
styrker efter vores opfattelse den personlige psyke 
på en god måde. 

BORDTENNIS KAN SPILLES AF ALLE 
- UANSET ALDER OG KØN.

I Bordtennisklubben Sisu/MBK er det vigtigste ikke 
at være kanon-dygtig til at spille bordtennis; vi sy-
nes det er vigtigere, at du er en hyggelig, sjov og 
god klubkammerat, som har lyst til at være med i et
positivt fællesskab. 
Udover at spille bordtennis laver vi også masser af 
andre sjove og gode aktiviteter; Vi tager på klubture, 
arrangerer bowling-aften og golf-dag, laver hygge- 
og festaftener i klublokalerne på Nørre Boulevard. 
Bordtennisklubben Sisu/MBK er også arrangør af 
adskillige stævner og turneringer i løbet af sæsonen. 
Således afvikler vi bl.a. Sisu/MBK Open Grand Prix 
(okt.), jule-turnering og -fest (dec.) og Aarhus Vete-
ran Open (februar/marts). 

kLUBBenS LOkaLer M.V. 
Til daglig spiller vi på ialt 8-9 borde; 5 borde i stuee-
tagen og 3-4 borde på førstesalen. Derudover spiller 
vi 2 gange om ugen (tirsdage & torsdage) i store sal, 
hvor der yderligere er plads til op til 12 borde ekstra.

I spillelokalerne samt i omklædningsrum er det ikke 
tilladt at medbringe flasker, ligesom der naturligvis 
er totalt rygeforbud indendøre.
I det hyggelige opholdslokale har du mulighed for 
at se TV, høre musik, sidde og få en hyggelig snak 
med klubkammeraterne, eller tage et spil skak, 
rafling, bob eller andet. Der kan købes øl, soda-
vand og slik m.v. Det er ikke tilladt at medbringe 
egne drikkevarer, da salg i kantinen er et af de få 
steder, klubben har mulighed for at tjene en ekstra 
skilling til vore mange aktiviteter. 
På afsatsen mellem stuen og 1. sal hænger vore 
opslagstavler... Her finder du information om 
samtlige stævner, arrangementer og aktiviteter, vi 
deltager i. Vi skal derfor opfordre til at du følger 
nøje med her, så du ikke går glip af et arrangement 
eller en aktivitet, du måske gerne ville have været 
med til. 

TUrneringer / STÆVner: 
Som medlem i Bordtennisklubben Sisu/MBK har 
du mulighed for at spille på hold bestående af 3-4 
spillere, som spiller kampe mod spillere fra andre 
klubber ca. 10-14 gange på en sæson. Sisu/MBK er 
gerne behjælpelig med at finde holdkammerater 
til dig. 
Vi deltager med hold i DBTU, JBTU og DGI... sid-
ste sæson deltog vi således med 33 hold ialt. Alle 
seniorhold spiller hjemmekampe torsdage fra kl. 
19.00. Senior-eliteholdene spiller i weekenderne, 
mens ungdomsholdene spiller i samlinger hen-
over sæsonen. Der udbetales kørselsgodtgørelse 
for kørsel til udekampe, der ligger uden for Århus 
Sporvejes 4 zoner. Kørselsafregning udfyldes via 
klubbens hjemmeside og sendes til kassereren, 
som afregner 2-4 gange årligt. 
Der er også mulighed for at deltage i stævner rundt 
om i Danmark. Stævnerne afvikles i weekender i 
løbet af sæsonen... flere af disse arrangeres som 
klubture. Alle stævneinvitationer bliver opslået på 
klubbens opslagstavler. 
Alle spillere, der deltager i stævner og holdkampe 
skal have licens. 

TrÆningSTiDer: 
Ungdom: 
Mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 16:00-18:30 i stuen, 
samt kl. 16-18 i hallen.
Fredag kl. 18.00-20.00 i stuen 
(se nærmere om træningstider og trænere m.v. 
på hjemmesiden). 
Seniorer: 
Mandag, tirsdag, onsdag 
kl. 18:30-22:30 i stuen & 1. sal, 
tirsdag 20-22 i hallen.  
Senior elite: 
Mandag & onsdag kl. 18:30-22:30 (1. sal), 
tirsdag & torsdag kl. 18-20 i hallen. 
Veteraner: 
Mandag & onsdag kl. 09-13. 
Ring og hør nærmere.
Fredags-veteraner: 
Fredag kl. 9-14.

Holdkampe
Torsdage kl. 18.30 i stuen og 
kl. 20.15 i hallen (seniores)
Lørdag & søndag kl. 10.00 - i hallen (div.hold)

kOnTingenTer: 
Årskontingent (senior & ungdom)  ...... kr. 1.200,00 
Årskontingent Veteraner (kl. 8-14) ...  kr.  500,00 
Årskontingent Passiv (støtte)  .......... kr. 250,00
Sommer (01.05-15.08) ....................... kr.  350,00 
Licens for spillere:
med ratingtal under 1099 .............. kr. 100,00 
med ratingtal fra 1100-1599 .......... kr. 250,00 
ungdom med ratingtal over 1600 ... kr. 250,00
senior med ratingtal over 1600  ...... kr. 450,00
Kontingentet er helårligt 
og omfatter tiden fra 1. august til 31. juli. 


