DTV INFO NOVEMBER 2019

Samarbejdet med vores sponsor CWW fortsætter
Vi er glade for at have fornyet vores aftale for en 2-årig periode med
C WorldWide, som støtter os på forskellig vis. C WorldWide er en dansk
aktieforvalter, der startede i 1986 under navnet Carnegie Asset
Management. Mest kendt er nok Investeringsforeningen C WorldWide,
der tidligere gik under navnet Carnegie WorldWide.
Vi opfordrer vores medlemmer til at tjekke hjemmesiden
https://cww.dk/ hvis man går med ideer om, at ens formue – stor eller lille – kunne give bedre afkast end på
bankkontoen.

Yule Guns – nu for +90

Hov, hvad er nu det? Er Young Guns ikke kun for de yngre hårdtslående topspillere
mellem 35 og 55 år? Jo da, men denne gang spiller man med fast makker, hvor den
samlede alder skal være 90 år eller mere.
Det foregår i Birkerød Tennisklub lørdag 4. januar 2020 med små kampe spredt over 3
timers spil fra kl. 13 - og herlig buffet bagefter. Pris 200 kr. pr deltager.
Man tilmelder sig med makkernavn på hjemmesiden ved et klik på 4. januar i
aktivitetskalenderen. Begge partnere skal tilmelde sig. Max 12 deltagerpar og deadline for
tilmeldingen er 15. dec.

M-sektionen skifter arrangører

I årtier har DTV herrer haft fornøjelse af, at Ole Thor Rasmussen og Jan "Krølle" Clausen har været ildsjælene
bag tennissammenkomster i AB eller Lyngby. De fortjener stor ros og stor tak for al det arbejde, de har lagt i at
få M-tennis og M-frokosterne til at være populære arrangementer, hvor rigtig mange har trådt deres
barnetennissko i størrelse 43. Ole Thor og Krølle har besluttet at takke af og fremover kun nyde at være
deltagere i M-sektionen.
Heldigvis står der nye kræfter på spring til at tage over, så Marrangementerne kan fortsætte. Hans Nielsen, Hundested og Knud
Sørensen, Birkerød vil være de nye ansvarlige – og mange tak for det.
Der vil næppe ske radikale ændringer med det velfungerende koncept,
men tilmeldingerne vil fra det nye år foregå via DTV hjemmesidens
aktivitetskalender.
Hans og Knud glæder sig til at byde velkommen i det nye år både til gamle
trofaste M-deltagere og til nye, som har lyst til tennisformiddage i godt selskab. Tjek aktivitetskalenderen for
kommende arrangementer.

Juletennis i HIK fredag 13. december i HIK

Tilmeldingen til årets bedste, festligste og mest sportslige julefrokost er åben og i
skrivende stund er der 21 pladser tilbage til dem, der både vil have fornøjelse af
at spille double og spise julemad. Ikke-spillende ledsagere er også velkomne.
Begge slags tilmeldinger sker via aktivitetskalenderen. Prisen er 199 kr men kun
149 kr, hvis man nøjes med maden. Deadline 6. dec.
Alt vil foregå ifølge traditionerne lige fra velkomstsmåkager og afkrydsning til
lotteri og julesange. Vel mødt.
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Q&M tennis slutter, hvis ikke…
Den første mandag i hver måned i indesæsonen er der i Lyngby Tennis Klub blevet spillet mixer og spist frokost
i en årrække. Tilmeldingerne i oktober og november har desværre været så ringe, at Q&M står foran en
lukning. Men forhåbentlig var det kun startvanskeligheder i år?
Tilmelding til næste Q&M mandag 2. dec. via hjemmesidens aktivitetskalender er åben indtil 24. nov. Efter den
dato bliver tommelfingeren vendt opad eller nedad afhængig af deltagertilmeldingerne.

Vidste du…

- at facebook-siden ”Danske tennisveteraner” nu har over 700 medlemmer?
Siden er åben for alle - ikke kun for DTV-medlemmer. Foruden DTV-nyheder fra ind- og udland vil du derfor
kunne se opslag fra unionerne, udbydere af tennisrejser og -træningscamps og info fra klubber. Stort og småt
der har med tennis at gøre kan lægges på. https://www.facebook.com/groups/Dansketennisveteraner/

Kontingentbetalingen 2020
Kontingent for næste år vil blive trukket 1. februar 2020.
Har du ikke fået kontingentbetalingen tilmeldt til BETALINGSSERVICE, kan du nu nemt og hurtigt foretage
sikker tilmelding med NemID. Du skal være logget på og åbne din menu i øverste højre hjørne på
hjemmesiden, hvor du klikker på linjen ”Tilmeld Betalingsservice”.
Personer, der allerede er tilmeldt BS, ser ikke den linje.
Benytter du ikke Betalingsservice, trækkes kontingentet fra dit dankort.
Men… erfaringen viser at rigtig mange skifter det fysiske dankort i løbet af et
år (tabt, stjålet, bankskifte) og hvert år har vi en masse unødigt besvær med
at kontakte medlemmer, som ikke har ajourført deres kortoplysninger i
systemet.
Derfor er årets julegaveønske fra DTVs kasserer, at alle benytter betalingsservice. Mange tak.

Nu kan du betale med Mastercard

På ”utallige opfordringer” har vi nu sørget for, at man betale med såvel Dankort som Mastercard på
hjemmesiden.
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