TIK tennis Nyhedsbrev 21/9 2018
Kære tennismedlemmer
Udendørssæsonen er ved at være slut. Det var dog dejligt at se så mange på banerne her til formiddag inden storm og regn fik rigtig fat.
Hvis vejret arter sig vil det være muligt at spille udendørs nogle uger endnu.
Men vi skal jo ikke stoppe med at spille tennis, vi skal blot indendørs i tennishallen. Der er i sommer sat ekstra lamper op i hallen så de
mørke skygger er forsvundet og der i øvrigt er så lyst som var det et filmstudie. Gulvet er stadig det samme, rigtig hurtigt så nu gælder det
endnu mere om at flytte benene i forhold til spillet på grus.
Var der nogen der lagde mærke til den vistnok engelske undersøgelse om sport og levealder, der blev offentliggjort i sidste uge. Den viste
at tennisspillere i gennemsnit lever 10 år længere end stort set alle udøvere i andre sportsgrene. Det er vi rigtig glade for i TIK tennis, så
vi også i de kommende år vil have mange medlemmer.
Der er allerede en del der har gentegnet deres indendørsbaner fra sidste år og i løbet af nogle dage vil ledige tiden blive lagt på
hjemmesiden, så de kan reserveres hos kasseren.
Husk at udendørsbolde og -sko ikke må anvendes i tennishallen. Måske kan sko renses for grus men bolde skal kasseres, og det er jo så
heldigt at klubben har købt godt ind, så alle kan købe nye bolde på hjemmesiden, stadig til 60 kr for 4 stk
Vi skal også byde velkommen til Alexandra Hestbech, der fra mandag den 1. oktober vil være træner for juniorer. Træningen bliver
mandag fra kl 15.00 til 18.00. Desværre er Alexandra optaget af træning i andre klubber tirsdag og onsdag og da vi er blevet afskåret fra
at anvende tennishallen torsdag og fredag eftermiddag og aften har det ikke kunne lykkedes at få to træningsdage.
Vi vil gerne stille hallen til rådighed for noget forældre/børn træning/spil onsdage fra 15.00 til 17.00, men det kræver at vi kan sikre tilsyn
med de børn der møder op. Information følger.
Desværre er det endnu ikke lykkedes at finde en træner der kan forestå seniortræning på de dage vi har til rådighed, så det er foreløbig
udsat/aflyst. Der arbejdes på at finde træner, men stort set alle tennisklubber mangler trænere pt så det er ikke nogen let opgave.
Endelig skal jeg beklage over for de forældre der med rette har været temmelig frustreret over, hvordan man kunne betale træning for
børn/juniorer, der er medlemmer og har en profil i klubben.
Vi har nu indarbejdet en ny betalingsløsning, hvor man logger sig ind på hjemmesiden med barnets profil og under TRÆNING i øverste
bjælke går ned til JUNIORTRÆNING. På denne side er det så muligt at betale online.
Vi håber at det nu fungerer til lettelse for både forældre og kasserer.
Med håb om en god indendørssæson
På bestyrelsens vegne
Jørgen Skovbæk

Klik her https://tiktennis.dk/cms for at besøge vores hjemmeside.
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