TAARBÆK
TENNIS KLUB

Sommersæsonen 2020
Kære medlemmer
Velkommen til en ny sommersæson i vores dejlige tennisklub i Cottageparken i Taarbæk.
Med denne information vil bestyrelsen gerne fortælle om de begivenheder, der kommer til at
foregå hen over sommeren, som lige nu tegner til at blive noget anderledes end de andre
sommersæsoner i klubben.
Corona situationen/COVID-19
Bestyrelsen følger myndighedernes regler og anbefalinger (stat, politi og kommune) samt
Dansk Tennis Forbunds retningslinjer for, hvordan tennisklubberne skal forholde sig i denne
tid med Corona virus smitterisiko.
Dansk Tennis Forbund har henvist til Danmarks Idrætsforbund, som indtil videre anbefaler,
at "alle udendørs idrætsforeningsaktiviteter aflyses". For Taarbæk Tennis Klub vil det – når
sæsonen starter – betyde, at der indtil videre ikke må spilles på grusbanerne.
Fortsætter de restriktioner, der er givet nu, hen i maj, så må bestyrelsen også aflyse
standerhejsning, Tennissportens Dag, juniortræning, mandagstræning, åbning af klubhus,
holdturneringer etc.
I skrivende stund er der ikke noget der tyder på, at der bliver lempet på restriktionerne, som
er i vores alle sammens interesse.
På vores hjemmeside vil der blive skrevet udtrykkeligt, hvis den enkelte aktivitet bliver
afholdt.
Bestyrelsen vil klargøre baner, rengøre klubhus som forud for alle andre sommersæsoner.
Bestyrelsen vil selvfølgelig orientere jer primært på klubbens hjemmeside, så følg med der.
Kontingent
Husk at betale kontingentet inden sæsonen starter. Er der ikke betalt årskontingent for 2020,
kan man ikke tegne bane, når der åbnes for udendørs spil.
Opkrævninger via PBS/Nets eller girokort er sendt ud. Betalingsfristen er 15.04.2020. Betal
til tiden, det sparer klubben og medlemmerne selv for meget besvær.
Sommersæsonens aktiviteter – hvis de bliver afholdt
I dette sæsonbrev er sommersæsonens aktiviteter omtalt. Bestyrelsen vil på klubbens
hjemmeside informere om, hvis de bliver afholdt.

Standerhejsning
Søndag d. 3. maj kl. 10.00 ved klubhuset, hvor klubben er vært for lidt at spise og lidt at
drikke. Kom og vær med – alle kan deltage, voksne som børn, Klubben er vært!
Der vil være åbningsturnering for voksne fra 11-13 og åbningsturnering for juniorer fra 1315.
Desuden vil der for de mindste være en mindre hoppeborg og andre aktiviteter. Så tag hele
familien med og få en hyggelig dag i klubben.
Tilmelding til juniortræning
Husk vores træningstilbud; frist for tilmelding nærmer sig: Der er mulighed for at træne 1, 2,
3 eller 4 gange om ugen på alle niveauer. Nybegyndere er velkomne.
Tilmelding: invitation til træning udsendes snarest på mail. Se på www.ttk.dk
Træningen er åben for alle børn fra 6 til 18 år, der er medlem af Taarbæk Tennis Klub.
Er man ikke medlem, skal indmeldelse i klubben ske først på www.ttk.dk (knap på forside).
Årskontingent og prisen for juniortræningen skal være betalt før første træningsdag.
Juniortræning starter mandag 04. maj og slutter sidst i september. Der trænes ikke i
skoleferier og på skolefridage samt helligdage.
Sommertenniscamp for juniorer
I uge 27 (mandag 29.06.20 til lørdag 04.07.20) afholder vi en 2 gange 3 dages camp for
juniorer.
Følg med på www.ttk.dk for tilmelding og pris.
Både juniorer, der er medlemmer og juniorer/børn, der ikke er medlemmer er velkomne.
Mandags træningstilbud for voksne medlemmer (motionister)
Træningstilbud for alle Senior motionister bestående af 6 timers træning fordelt på 7
mandage i tidsrummet kl. 18-21. Holdene vil blive niveau-opdelt af vor træner, så om man er
begynder, let øvet eller øvet betyder ikke så meget, vi skal nok sikre teknisk fremgang og
masser af sved på panden. Der er maksimalt plads til 6 på hvert hold, og vi har 3 hold. Så det
er først til mølle. Prisen for alle 7 mandage er 800 kr. og 600 kr. for 4 gange efter
sommerferien. Der købes en ”mandagstræning” via vores hjemmeside og denne skal være
betalt inden, der mødes til første træning.
For tilmelding eller spørgsmål skriv til vores træner Jacob på mcdougalj@gmail.com
Datoerne for mandagstræning: Før sommerferien Maj 2020: 11., 18., 25. og Juni 2020: 1., 8.,
15. og 22. samt efter sommerferien August 2020: 10., 17., 24. og 31.

Tennissportens dag lørdag den 02. maj kl. 10-12
Har I venner og bekendte, der ikke er medlemmer, kan de komme i klubben denne dag og
prøve at spille tennis. Så fortæl herom til familie og venner.
Melder man sig ind i klubben og betaler kontingent på dagen er der halv pris på indskuddet
(seniorer og ung-seniorer).
Løbende nyt fra klubben i sæsonen
Husk, at al information om klubben samt nyheder i sæsonen løbende vil fremgå af klubbens
hjemmeside www.ttk.dk.
Her står også om de mange hyggelige arrangementer og turneringer, vi som altid afholder i
løbet af sæsonen. Vi orienterer løbende om tidspunkter på forsiden under nyheder og via
nyhedsmails på Facebook.
Opdatering af egne data i ”Bane- & medlemssystemet”
Via hjemmesiden (knap på forsiden) kan man logge videre ind klubbens bane- og
medlemssystem.
Ved log in skal medlemsnummer og adgangskode anvendes.
Det er det enkelte medlems eget ansvar at opdatere egne data, herunder adresse, telefon, email m.v.
Bemærk, at alle henvendelser fra klubben sendes elektronisk. Husk derfor især at indtaste emailadresse i systemet for at få løbende information fra klubben.
Kommende arrangementer (hvis de afholdes, følg med på klubbens hjemmeside)
Tennissportens dag

02.05.20 10-12 ved klubhuset

Standerhejsning

03.05.20 kl. 10.00 ved klubhuset, Banerne åbnes tidligst 27.05.20

Sommerfest

12.06.20

Juniorgrill

dato ikke fastlagt

Seniorgrill

dato ikke fastlagt

Åben bane

hver onsdag juni, juli og august første gang 03.06.20

Senior open 60+

mandage i maj, juni, juli og august første gang mandag den 11.05.20

Mandagstræning

Maj 2020: 11., 18. og 25. samt Juni 2020: 1., 8.,15., og 22.
August 2020: 10., 17., 24. og 31.

Motionistcamp

dato ikke fastlagt

Junior Camp

sommerferieaktivitet i uge 27 (mandag 29.06.20 til lørdag 04.07.20)

Standerstrygning

04.10.20 kl 11.00

De bedste tennishilsener fra
Bestyrelsen

