Hvis nogle har spørgsmål vedr. instruktion, banereservation, gæstespillere, bolde eller andet vedr. tennis, så
kontakt en fra bestyrelsen:
Bestyrelsen:
Formand: Paul S. Knudsen
21 20 47 54.
Kalkstensvej 13
Mail: famknudsen@energimail.dk
Kasserer:

Peter Thomsen
29 25 24 29.
Skovvænget 18 B
Mail: peterthomsen@post.tele.dk

Sekretær:

Anne Marie Madsen
Nymøllevej 49
Mail: amm49@sol.dk

40 59 84 53.

Turn.leder: Tinus Brokholm
22 33 35 23.
Borgen 12
Mail: tinustomrer@gmail.com
Næstfmd.

Poul Nielsen
Kærgårdsvej 13

51 95 13 95.

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2019
Snarest muligt vil banerne blive klargjorte, så vi kan få
begyndt en ny og spændende sæson.
Særlig velkommen byder vi de nye medlemmer, der nu
skal til at prøve kræfter med ketsjer og bold. Vi håber, at
de ”gamle” spillere vil give sig tid til at tage et slag tennis
med de nye, så også de kan blive ”bidt” af tennisspillet.

Vesterbrogade 24, Lem - Tlf. 82229400

TILMELDING OG BETALING:
Forhåndstilmelding som medlem modtages meget gerne snarest af
bestyrelsen.
Mandag den 8. april og tirsdag den 9. april fra kl. 19.00 til kl. 20.00 i
klubhuset er der udlevering af medlemsbevis for år 2019 mod
kontant betaling. Kan overføres til konto 9070 2600176970 eller
MobilePay 22 545.. Er du forhindret på ovennævnte dato, kan du
bestille medlemsbevis og få en aftale med enten, Paul S. Knudsen
21 20 47 54 eller Peter Thomsen 29 25 24 29.
Nye spillere kan gratis få 1-2 timers spilletid forinden evt. optagelse
som medlem, men kun efter aftale med en fra bestyrelsen.

Kontingent betalt inden 1. maj er
halv pris. Indbetales på 9070-2600176970,
eller MobilePay 22 545.
Senior / motion
Junior (født 2003 – 2006)
Piger / drenge (født 2007 eller senere)
Kontingent efter 1. maj.
Senior / motion
Junior (født 2003-2006)
Piger / drenge (født 2007 eller senere)

200 kr.
100 kr.
75 kr.
400 kr.
200 kr.
150 kr.

KETSJERLEJE:

GÆSTESPILLERE:

Det er muligt at leje en ketsjer.
Prisen er kr. 50 for hele sæsonen.
Betaling ved tilmeldingen.
Ketsjerne opbevares i klubhuset.

Medlemmer kan medtage gæstespillere.
Prisen er 30 kr. pr. spiller pr. periode (90 minutter), som medlemmet
hæfter for og skal betale til kassereren på anfordring.
Også fra Dagli brugsen i Rødding vil der komme gæste-spillere
ifølge aftale med klubben. Her er prisen 80 kr. pr. bane pr. periode
(90 min.).

INSTRUKTION:

KLUBMESTERSKABER:

Der er beregnet instruktion for nybegyndere og andre mindre øvede
fra midt i maj, hvis der er den fornødne interesse herfor.
Se opslag i klubhuset.

Sidste år blev der spillet ca. 30 kampe, før mestrene var fundet. I år
afvikles mesterskaberne fra juni og slutter med finaler primo september .
Nærmere herom på opslagstavlen ca. 15.maj.

REGLEMENT:

ANDET:

Regler for benyttelse af banerne er på opslagstavlen. Kopier heraf
må tages i klubhuset eller kan fås hos kassereren.

Klubben vil også i år tilbyde trykløse bolde til favorabel pris.
Nøgle til anlægget udleveres kun til medlemmer. Nøglen er en
”systemnøgle” og kan desuden benyttes til klubhuset, Der er nøgle i
klubhuset, til spillerudgangen i hallen, hvorved der er adgang til
toilet, omklædningsrum og bruser.
Banerne må kun benyttes af medlemmer og gæstespillere.

