Kære Tennismedlemmer
Så blev det heller ikke i marts at vi kom tilbage til træning og spil på indendørsbanerne. Man kan frygte at
resten af indendørssæsonen i april også bliver aflyst.
Vi er derfor i gang med at se hvornår det er muligt at gøre udendørsbanerne klar, men meget afhænger af
vejret og selv om vi har haft forårsagtig vejr i denne uge, er vinteren nok ikke helt forbi. Banerne skal tørre
voldsomt om, før de kan bære at blive spillet.
Da vi således har "tabt" mere end halvdelen af indendørssæsonen, er vi i bestyrelsen enige om at
medlemmer, der har betalt træning eller købt indendørsbaner, skal kompenseres.
For at det skal være administrativ let at håndtere, vil vi overføre alle, der har betalt vintertræning til gratis
sommertræning. For indendørstimer vil vi tilbyde halv pris på banetimer for dem, der gentegner banen til
næste vintersæson i efteråret.
Så håber vi at alle er med efter dette "tabte" år.
Og så til den gode nyhed, hvilket vi trænger til i disse tider.
Efter at TIK tennis sammen med HedehuseneTennisklub nu i halvandet år har arbejdet på at få kommunen
til at etablere padel-tennisbaner, er det nu lykkedes at finde økonomi i henholdsvis Taastrup Idræts Center
og Hedehusene Idræts Center, således at der bygges 2 padel-baner i Taastrup og 1 bane i Hedehusene.
Banerne i Taastrup kommer til at ligge på det grønne areal bag ved tennishallen og forventes forbundet med
tennisanlægget med en sti bag om hallen.
Vi får ikke eneret til banerne. De skal deles med andre tennisklubber og også sælges gennem Wanna-Sport
som vi kender det fra tennishallen, men vi får førsteret gennem et reservationsystem, der endnu ikke er
endeligt aftalt.
Vi vil melde alle TIK tennis medlemmer som potentielle padel-spillere og tilbuddet vil være inkluderet i det
almindelige kontingent.
Vi håber selvfølgelig også at det vil tiltrække en række nye medlemmer hvad enten de kun vil spille padel
eller både padel og tennis, så aktiviteterne på hele anlægget forøges.
Padel-banerne er udendørs men med lys så padel-sæsonen vil være betydelig længere end grussæsonen,
da der spilles på kunstgræs, der kan bruges, hvis det er tørt og man ellers kan holde varmen.
Byggeriet forventes påbegyndt i midten af april, når der er opnået byggetilladelse og burde så kunne tages i
brug slut maj eller starten af juni.
Vi glæder os til at kunne tilbyde jer alle denne forholdsvis nye sportsgren i Danmark og vil komme tilbage
med tilbud om instruktion, når banerne er klar.
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