
VELKOMMEN TIL

SEEST TENNIS 2022

Kære medlem af Seest Tennis!

2022 tennissæsonen er lige om hjørnet - og nøøøj hvor vi glæder os.  Her følger lidt opdateringer,
hvad du kan forvente omkring 2022 sæsonen:

Klargøring af baner:
I år har vi i bestyrelsen arrangeret, at et anlægsfirma vil klargøre banerne.  Vi har store forventninger,
da de lazer-opmåler udlægningen af grus.  De går i gang i denne kommende uge (26. april), således
bør banerne være klar til at spille på fra 1. maj.  Vi melder når der er åbent for spil.

Specielt i starten af sæsonen er banerne lidt “sårbare” indtil gruset er blevet trådt godt til.  Derfor
gælder der nogle meget vigtige regler for alle, så vi alle kan nyde godt at gode baner hele sæsonen:

- Inden spil skal banerne vandes - helt ud til hegnet.
- Efter endt spil udjævnes og “trykkes” eventuelle huller godt til, inden der fejes i en cirkel

fra yderst til inderst.
- Stregerne behøves IKKE at blive fejet, da det kan fjerne grus under linjerne, og dermed

gøre linierne løse.

Skulle I opleve at der er en løs linie eller lignende, så kontakt bestyrelsen.
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Kontingent 2022:
I lighed med tidligere år fortsætter vi det attraktive kontingent, dog har vi måtte regulere priserne for
medlemskab en smule

● Børn (0-17 år): 300 kr. pr. person.
● Voksen (18-59 år): 450 kr. pr. person.
● Senior (over 60 år): 350 kr. pr. person.
● Familie (2 voksne og 2 hjemmeboende børn): 900 kr. pr. familie.

Medlemmer fra seneste sæson har allerede fået tilsendt en mail første uge af april, med
opkrævning af kontingent.  Kontingent bedes betalt inden sæsonstart.

Online banebooking:
Vi fortsætter med online banebooking. Det har vist sig at give langt større fleksibilitet for at kunne booke
baner.

For at booke kræver det blot, at du første gang tilmelder dig, og derefter kan du booke, ændre, slette
din egen booking online fra PC, mobil eller tablet.  Nemt og ligetil.

Link til banebooking (gem det eksempelvis som genvej på din mobil):
https://www.supersaas.dk/schedule/SeestTennis/Bane_Booking
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Sådan gør du første gang du logger ind:
Opret en ny brugerkonto:

Udfyld felter markeret med * og klik “Opret”.
Hvis du er i tvivl om dit medlemsnummer, så skriv en besked til bestyrelsen her:
http://seestboldklub.dk/kontakt-tennis/
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Du er nu logget ind, og kan booke en bane en time ad gangen ved at klikke på dato / tidspunkt.
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Vær opmærksom på:
- Der kan kun laves én booking ad gangen pr. medlem.
- Der kan bookes alt mellem 06:00 – 21:00, 55 minutter ad gangen.
- Så snart tiden er gennemført, kan der bookes igen.
- Der kan bookes både Bane 1 (blå booking, mod Grøn Koncert pladsen / grusbanen), og Bane

2 (rød booking, mod Krolfbanen)
- Kalender kan synkroniseres med din private kalender, hvis du ønsker det.
- Du kan få tilsendt e-mail bekræftelse, hvis du ønsker det.

Side 5



VELKOMMEN TIL

SEEST TENNIS 2022

Boldmaskine & “garage” til maskinen
Det lille skur ved tennisbanen har nu også fået indlagt strøm, og der er et ekstra stik skulle du ønske at

lade din mobil mens du spiller.

Pas godt på skuret, specielt dørene i blæsevejr, så hængslerne ikke knækker.

Der er en hængelås på skuret - koden er 1009.

Boldmaskinen er frit tilgængelig, hvis der er booket en bane - brug den gule forlængerledning når du

bruger maskinen, da batteriet ikke er optimalt.   Der er indkøbt 100 nye tennisbolde som bruges sammen

med.

Efter brug stilles maskinen tilbage i skuret, brug evt. ramperne hvis du ikke kan løfte maskinen ind.

Maskinen kan programmeres til forskellige vinkler og hastighed, og altså dermed en perfekt

træningsmakker!
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Bestyrelsen 2022:
Bestyrelsen for Seest Tennis består af følgende personer, som I altid kan kontakte via mail på

tennis@seestboldklub.dk eller via vores Facebook / Messenger:

● Jacob Mortensen

● Charlotte Bertelsen

● Christian Orbesen

● Miriam Pahl Inäbnit

Sponsorer 2022:
Tak for støtten til vores sponsorer.  I år er der kommet nye sponsorer, og andre fortsætter fra tidligere år.

- Sydvestjyllands Vinduescenter ApS svj-vinduescenter.dk

- GeoSyd geosyd.dk

- Tømrerfirmaet Eriksen & Sønner https://eriksenogsoenner.dk/

- Huscompagniet www.huscompagniet.dk

- REMA 1000 Seest https://rema1000.dk/stores/836

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 du tanker.
 
Skulle andre have interesse i et sponsorat, så kontakt venligst bestyrelsen.
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Vi ønsker alle en skøn tennissæson med forhåbentligt masser

af solskin og spil på banerne.

Mvh. Bestyrelsen i Seest Boldklub Tennis

Charlotte, Miriam, Christian & Jacob

tennis@seestboldklub.dk

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