NYHEDSMAIL SÆSON 2019
SEEST TENNIS
April 2019

Kære medlem af Seest Tennis
Foråret er endelig på vej, og det betyder heldigvis starten på en ny udendørs tennis sæson.
Velkommen til Seest Tennis 2019 – hermed et nyhedsbrev til dig, så du er informeret om, hvad der
kommer til at ske i løbet af sæsonen.

Træner & onsdagstræninger:
Vi gennemfører – i lighed med sidste år - træninger alle onsdage i maj (startende 1. maj), samt
onsdage i juni, august og september startende kl. 16:00-17:30 for børn og unge. I de efterfølgende
to timer fra 17:30-19:30 vil banerne være forbeholdt de voksne som frit kan benytte banerne til
spil.
Desuden forsøger vi med Drop-In-Tennis nogle søndage i løbet af sæsonen klokken 10-13. Kom
forbi og prøv tennis, eller find dig en ny makker at spille med. Vi oplyser på vores Facebook, når der
er Drop-In-Tennis.

Klargøring af baner:
Vi håber mange vil give en hånd med, når vi den 13. april kl. 09.00 – ca. 13:00 skal have lagt nyt grus
og klargjort banerne, fjernet ukrudt og gjort det hele fint til sæsonen. Se opslag for tilmelding her.
Klubben sørger for morgenmad og drikke.
Generelt omkring banerne er det vigtigt – specielt i tørt vejr - at vande banerne hver gang inden I
spiller. Det er med til at holde banerne gode og fri for sten og ujævnheder. Skriv til os, hvis I ser der
mangler noget eller der er noget der skal justeres.

Aktiviteter 2019:
Udover onsdags-træning og Drop-In-Tennis, har vi planlagt følgende events:
•

Tennissportens Dag 4. maj 2019 kl. 10-14: Landsdækkende Åbent Hus-arrangement inkl. grill &
hygge. Tilmelding her.

•

Boost Camp 26. maj 2019 kl. 10-14: Lotte Gundtoft arrangerer spil og kampe for +15 års spillere,
inkl. lækker frokost i klubhuset. Der deltager også spillere fra KIF-tennis, så vi får mixet en masse
folk, og måske opnår man endda nye makkere at spille med? Pris 200,- pr. person, tilmelding
her.
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Hvad sker der ellers i 2019:
Med opstart til sæsonen, vil vi have sørget for nyt tiltrængt udstyr til banerne, dvs.
-

Nye koste

-

Nye ankre (holdere) til nettene

-

Pointtavler til begge baner

-

Desuden er vi ved at lave en ansøgning om en boldmaskine!!

-

Vi tester også systemer, hvad angår online booking, og vender tilbage når vi har en brugbar (læs:
betalbar) løsning.

Ketchere:
Vi kan igen i år tilbyde ketchere til attraktive priser. En god all-round Wilson Six.One Team 95 ketcher
sælger vi opstrenget til 550,- mod normalt 850,-. Kontakt os direkte om du har interesse.
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Bestyrelsen 2019:
Bestyrelsen for Seest Tennis består pr. 2019 af følgende personer, som I altid kan kontakte via mail på
tennis@seestboldklub.dk eller via vores Facebook / Messenger:
•

Klaus Sørensen,

•

Jacob Mortensen

•

Charlotte Bertelsen

•

Christian Orbesen

•

Miriam Pahl Inäbnit

Sponsorer 2019:
Vi er glade for at kunne præsentere følgende sponsorer, som alle vil få et flot banner op at hænge på
siden af bane 2. Mange tak for Jeres støtte!
-

Add-on Products

www.add-on.com

-

Sydvestjyllands Vinduescenter ApS

www.svj-vinduescenter.dk

-

Den Engelske Pub

www.denengelskepub.dk

-

Macron

www.macron.com

-

P.J. Biler

www.pjbiler.dk

-

GeoSyd

www.geosyd.dk

Husk også at melder du dig ind hos OK Benzin, kan du ved at nævne dit medlemskab hos Seest Boldklub,
støtte klubben med 5 øre/liter, når der tankes.

Skulle andre have interesse i et sponsorat, så kontakt venligst bestyrelsen.
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Telte:
Husk at vi også råder over 2 partytelte på hver 6x8 meter, som kan lejes via Seest Tennis for 1000,-.
Teltet er dog uden gulv. Kontakt os for nærmere information.

Måtte der ellers være ideer, kommentarer, kritik eller spørgsmål, så giv meget gerne besked. Med nu 5
personer i bestyrelsen har vi meget bedre muligheder for at servicere og optimere Seest Tennis, og vi ser
derfor frem til at rigtig god sæson 2019, og håber at alle vil få benyttet mulighederne for at spille på vores
baner.
Med ønsket om en god tennissæson.

Mvh. Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis
Charlotte, Christian, Klaus & Jacob

tennis@seestboldklub.dk
http://seestboldklub.dk/tilmelding-tennis/
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