Halmesterskab 2018

Juniorkampe (U8, U10, U12, U14)
Søndag d. 29. april kan juniorerne fra omegnsklubberne dyste mod hinanden.
Vi vil gerne gøre det til en fast tradition, at alle vores juniorer i omegnsklubberne mødes en gang
om året for at være sammen og dyste mod hinanden i venskabelige kampe i en hyggelig stemning.
Vi vil gerne vise juniorerne, at det kan være både hyggeligt og sjovt at spille tenniskampe.
Vi starter derfor op med fælles morgenmad og hygge i caféen.
Så vil der være fælles opvarmning og introduktion til det med at skulle spille en kamp.
Under afviklingen af kampene vil der være kampvejledere på alle baner, så alle føler sig trygge.
Vores Halmesterskaber skal blive en god måde at stifte bekendtskab med at skulle spille kampe.
Der vil være sjove konkurrencer med skumbold for alle U8-U10 børn, som ikke ønsker kampe.
Herudover afvikler vi kampe for U10 (orange), U12 (grøn) og U14 (gul).
Kampene afvikles som forkortede singler (9 partier), og så vidt muligt med start i puljer, og herefter
almindelig turneringsform (vind-eller-forsvind) for de spillere, der går videre.
Vi spiller efter Play&Stay princippet, som betyder, at vi tilpasser banerne til boldenes farver.
Tiderne bliver fastlagt så snart vi har overblik over antallet af deltagere.
Vi slutter hver række af med kåring af halmestrene. Der vil være ekstrapræmier for udmærkelser.
Og selvfølgelig får alle de modige deltagere en medalje og en præmie.
Det koster 50 kr. per deltager. Pengene går til indkøb af mad, medaljer og præmier.
Skriv gerne i tilmeldingen om der er tale om U8, U10 (skum/orange), U12 eller U14.
Tilmeldingsfristen er d. 6-4. Tilmelding sker på vores hjemmeside under Turneringer -> Halmesterskab eller direkte på adressen: http://lsi-tennis.dk/halmesterskab.
Skulle der være forældre, der har mulighed for at støtte Halmesterskaberne med sponsorgaver til
juniorerne, så skriv endelig til ungdoms-udvalg@olstykketennisklub, som koordinerer præmierne.
Betaling sker via Mobilepay (tlf. 2627 3863), men afvent gerne bekræftelse på, at rækkerne gennemføres inden der overføres.
Halmesterskaberne er en årlig begivenhed i lokalområdet, hvor spillere fra alle omegnsklubberne
mødes og dyster mod hinanden. Spillere fra Ølstykke, Frederikssund, Jyllinge, Stenløse, Slangerup
og Ledøje-Smørum er velkomne.

