Basketball Klubben Amager

BK Amager har senior elitehold i Danmarks næst bedste Herre- og bedste Dame
række, samt flere elite ungdomshold i mesterrækkerne.

Information til nye og gamle medlemmer
Vores Herre og Damer har gennem årene vundet både DM og Pokal titler. Som
medlem har du og din familie gratis adgang til BK Amagers hjemme kampe. Der vil
fra evt. 1/4 finaler i pokal og alm. Turnering blive taget entre.
Klubbens mange ungdomshold har igennem årene vundet et utal af Københavns,
Sjællands og Danske mesterskaber. Vores målsætning er at have en god
eliteafdeling, samt et bredt fundament af spillere, som skal have det sjovt sammen
og samtidig lære at spille basketball.
Klubben råder over et antal gode engagerede trænere og ledere. Der trænes for
det meste 2-3 gange om ugen, og i sæsonen september til juni spilles der
hovedsagligt kampe i weekenden. Kun sommertræning i juni. Klubben holder
lukket i juli og en del af august.
Alle klubbens hold træner og spiller i Amagerhallen på Løjtegårdsvej, på Tåtnby
Lidt om klubben.

gymnasium på Tejn Alle eller på Kastrupgårdsskolen på Blåklokkevej.

BK Amager byder dig og dine forældre velkommen i klubben. I har valgt at bruge

I Amagerhallen finder I klubbens forældre styrede Café ”Sidelinien”, samt kontor

jeres fritid på verdens bedste sportsgren. Med denne folder håber vi at kunne give

og klublokaler.

jer de vigtigste informationer om klubben.
At spille basketball i BK Amager er relativt billigt, sammenlignet med andre
BK Amager er en af Danmarks største basketball klubber og har fra sin start i

idrætsgrene. Kontingentet for sæsonen 2018/2019 ligger fra 700,- til 2.700,- kr. alt

1976, altid haft stolte traditioner med udvikling af gode basketball spillere.

efter alder.

BK Amager er kendt for at have en stor ungdomsafdeling, hvor børn spiller basket

På www.bkamager.dk er der flere informationer omkring klubbens aktiviteter, bla.

helt ned til 3-4 års alderen.

kalender, kampprogram, træningstider, trænere, kontakt personerne i klubben,
online Indmeldelse via KlubModul, samt køb af klub tøj.

Ungdomsholdene er delt op i alt fra U5 til U19 (U5, U7, U9, U11, U13, U15, U17,
U17, U19 og U22. Desuden er der forskellige dame og herre seniorhold.

Bolde og materialer og spiller tøj:
Hvem gør hvad?
Kontakt Daniel Schouw Jensen på dsjensen1@gmail.com for info om materialer
Kontingentet og indmeldelser

og spilletøj og skal du købe tøj til eget forbrug find vores shop via
www.bkamager.dk

Indmeldelser sker i KlubModul. Spørgsmål om kontingent kontakt Svend
Jespersen på e-mail: kasserer@bkamager.dk

Husk at de fleste oplysninger omkring BK Amager er på vores hjemmeside. Er der
fejl og mangler, eller vil du selv kunne lave nye indlæg, så kontakt vores

Træner og talent arbejde

webmaster Casper Wichmann webmaster@bkamager.dk

Hvis der er spørgsmål omkring trænings og talent arbejde i BK Amager kontaktes
klubbens sportschef Almir Zeco zalmir@live.dk .
Er der spørgsmål om træneruddannelse, trænermøder mv kontaktes træner
ansvarlige Rikke Meisner Andersen rikke.meisner.andersen@gmail.com

Sidelinien

Dommeransvarlig

Vores Café i Amagerhallen har åbent til alle weekendens turneringskampe, samt
hverdage fra kl.16.30 til ca.19.30 Lukket i skolernes ferier, samt fra 1/6 til starten af

I sæsonen 2018/2019 er det Rikke Meisner Andersen der står for påsætning af

august. Skriv til os sidelinjen@bkamager.dk

dommere til grand prix stævner samt de rækker der ikke besættes af DBBF.
Rikke kontaktes på 31326383
Ungdomsansvarlig:

Sponser i BK Amager!
Har du lyst til at støtte BK Amager i arbejdet med at skabe bedre forhold for vores
sportsudøvere? Kontakt os på sponsor@bkamager.dk, hvis du har en interesse i

Spørgsmål omkring ungdomsarbejde og ungdomshold i klubben kan stilles til

sponsering – så finder vi en løsning der passer.

bestyrelsen@bkamager.dk
Forældre support.
Skadesforebyggelse
BK Amager bliver ikke bedre end det frivillige arbejde der lægges i klubben! Derfor
Spørgsmål omkring skader, skadesforebyggelse og genoptræning kan stilles til

anmoder vi alle forældre om at deltage aktivt i Klubben. Hvordan kan forældrene

Fysiq som klubben samarbejder med. Mere info kan I finde på www.bkamager.dk

gøre det?
For at BKA kan være et rart sted at være arbejder vi på at være transparente og
imødekommende. Vi ønsker at mange tager del i driften, så byrden ikke bliver for
stor for den enkelte og flere for ejerskab over klubben.

For at klubben kan nå målene om at have hold i de bedste rækker i dansk basket
samt en solid bredde, kræver det at der er forældre der vil engagere sig primært i
de hold, de har børn på, og sekundært i klubbens arbejde.
For at klubben samlet kan fungere godt, er det vigtigt med en forældregruppe, der
viser interesse for og bakker op om de aktiviteter, der sker omkring ens eget hold,
for klubben og de 2 senior elitehold.
Søges: Forældre der ønsker at gøre en forskel og vil hjælpe bestyrelsen med at få
genetableret en gruppe forældre om BK Amager— skriv til formand@bkamager.dk

Formand: Mette Foldgaard Davidsen formand@bkamager.dk
Kasserer: Svend Jespersen kasserer@bkamager.dk
Ungdom: bestyrelse@bkamager.dk
Sports chef: Almir Zeco zalmir@live.com
Træneransvarlig: Rikke Meisner Andersen rikke.meisner.andersen@gmail.com
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