Kære Tennisspillere
Vi er nu nået til tidspunktet hvor vi kan se frem til udendørs-tennis på vores dejlige tennisanlæg.
Banerne er ved at blive klargjort og vi åbner derfor udendørs-sæsonen med Tennissportens dag lørdag den 4.
maj fra 10.00 til 14.00.
Klubben vil gerne være vært med kaffe og kringle og der vil også være en kold øl eller et glas vin, idet vi håber på,
at det flotte forårsvejr, som vi har haft her i påsken, holder mange dage endnu, så vi kan komme godt i gang
udendørs.
Indendørsbanerne i Tennishallen lukker fredag den 3. maj.
Den 1. maj er også starten på den nye klub år og det er tid til at betale kontingent for 2019. Kontingent-satserne
er uændrede fra sidste år, altså 300 kr for juniorer under 18 år og 650 kr for seniorer.
De af jer der er tilmeldt kortbetaling vil blive trukket automatisk og øvrige kan overføre kontingentet til
klubbens bankkonto hos Nordea reg nr 2275 konto 8968644794 med angivelse af navn, så vi kan registrere jeres
medlemskab i klubmodul
Indendørs-træning slutter tirsdag den 30. april.
Der vil blive tilbudt nye trænings muligheder for sommerhalvåret. I sommer vil træningen ske på tirsdage og
torsdage, hvor vi har juniortræning fra 16.00 til 18.00 opdelt i to hold med begyndere fra 16.00 til 17.00 og
øvede fra 17.00 til 18.00.
Seniortræning vil være torsdage fra 18.00 til 20.00, men kan efter ønske fra de tilmeldte også deles i 2x1 time
tirsdage og torsdage.
Prisen for træning er fastsat til 500 kr. for både junior og senior for 2 timers træning om ugen. Tilmelding vil
kunne ske over hjemmesiden.
På grund af længe planlagt ferie hos vores træner Alexandra vil sommertræningen først starte tirsdag den 28.
maj, men vil så fortsætte hen over hele sommeren til 30. september hvor vi går indendørs igen.
I tiden frem til træningen starter er det jo tilladt alle medlemmer, der har betalt kontingent at benytte banerne
og vil derfor opfordre til, at juniorerne evt. sammen med forældre gør brug af dette til lidt selv træning.
Med håb om en rigtig god udendørssæson
Bestyrelsen i TIK tennis

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

