Bestyrelse
Formand: Klaus Witved
 2222-2786
 kwi@inox.dk

Velkommen i klubben!

Næstformand: Pia Leth
 2876-6022
 pialeth@stofanet.dk

Ungdom: Jesper Steffensen
 2336-1347
ungdom@sisu-mbk.dk

Senior Elite: tirsdag og torsdag
kl. 18-20.

Senior: Allan Boserup
 3167-4733
allanboserup@sisu-mbk.dk

Medlem: Allan Nielsen
 5015-3034
allannielsen@sisu-mbk.dk

Veteraner: mandag, onsdag og
fredag kl. 9-14.

Indmeldelse:
Indmeldelse i klubben sker ved, at Du
indtaster dine kontaktoplysninger via

http://sisu-mbk.klubonline.dk/indmeld

………………………………
Hovedsponsorer

Vi ønsker nye medlemmer hjertelig
velkommen i Sisu/MBK, som med 325
medlemmer er Danmarks største
bordtennisklub. Her er det vigtigste ikke, at
du er kanondygtig til at spille bordtennis. Vi
synes det er vigtigere, at du er en hyggelig
sjov og god klubkammerat, som har lyst til
at være med i et positivt fællesskab. Derfor
arrangeres der mange aktiviteter i form af

Se i øvrigt klubbens kalender på
hjemmesiden.
Vi spiller I:
“Stuen” (5 borde)
“Lille hal” (3 borde)
“Store hal” (op til 12 borde)

………………………………
Veteran: Kai Berg-Nielsen
 8627-4104 / 2943-7502
remus8270@webspeed.dk

Ungdom: mandag 16.30-18.30,
tirsdag, torsdag og fredag kl.
16-18. Indv. Kinatræning: efter
aftale.
Senior: mandag fra kl. 18.30,
tirsdag 18-22, onsdag 17-19
(damer), onsdag 19-21, torsdag
kl. 18-22. i perioden oktober til
marts er der normalt
holdkampe torsdag.

Kasserer: Jens V. Jacobsen
 oekonomi@sisu-mbk.dk

Elite: Casper Staal
 3065-1563
elite@sisu-mbk.dk

Træningstider

Adgang og parkering:
Udover de officielle træningstider er klubben
ofte åben. Mod et depositum på 100 kr. kan
du som medlem købe en nøglebrik via
næstformanden - så har Du adgang til klubben
24-7-365. Mange busruter og Letbanen går
lige til døren. Der er mulighed for
betalingsparkering omkring klubben. Du kan
via klubbens næstformand købe årskort (200
kr.) til parkering i skolegården lige foran
klubben. Kortet gælder i tidsrummet 16-24 på
hverdage samt hele dagen i weekender og på
helligdage. 8 pladser mrk ”Sport og Fritid” kan
med kortet anvendes hele døgnet alle dage.
Der kan derudover købes dagskort i klubben
kr. 30.
Klubture, hyggeaftener, turneringer og
fester. Se løbende opslag i klubben, på
hjemmesiden og de mails du løbende vil
modtage. I det hyggelige opholdslokale er
der mulighed for at se TV, høre musik, spille
spil og få en hyggelig snak med
klubkammerater. Der kan købes øl og vand.
Det er ikke tilladt at medbringe egne
drikkevarer, men der er en gratis
koldtvandsautomat

Bordtennisklubben Sisu/MBK
Nørre Boulevard 1. E.
8000 Aarhus C.
cvr 30165020
 bestyrelse@sisu-mbk.dk

Sisu-mbk.dk

På fb findes flere grupper,
hvor man kan holde sig
opdateret og kommunikere
med andre medlemmer.

koldtvandsautomat så drikkedunken kan
fyldes. Der er naturligvis rygeforbud i alle
klubbens lokaler. Som medlem har du
mulighed for minimum 1 gang ugentlig at få
kyndig vejledning i form af en uddannet
træner. Du kan tilmelde dig til stævner og
deltage på turneringshold. Vi har over 30
turneringshold fra 1. division til serie 5. Du
kan også bare nyde spillet. God fornøjelse!!

