Kære medlem.
Nyborg Tennisklubs spillerudvalg har med dette glæden af at invitere til klubmesterskab for alle
medlemmer. Klubturneringen afvikles i klubbens 108. år, og afholdes i år i perioden 21. august til
2. september. Der spilles i flere rækker, så alle spillere kan finde en række som passer deres niveau,
og hvor VIP-rækkerne er årets nye event.
VIP-rækkerne er udelukkende for VIP-medlemmer, og som VIP-medlem, har du modtaget en VIP-billet
sammen med denne skrivelse.
Som VIP-medlem har du rigtigt mange fordele:















Fortrinsret til tilmelding
Forudbetalt tilmeldingsafgift
Selvvalgt spillerniveau
Forplejning (på de dage der er skiltet med dette)
Bolde til kampene
1 øl/sodavand efter kampslut
1 pølse m/brød alle kampdage (som spiller og tilskuer)
Fri adgang til afslutningsfesten
Ubegrænset og fri adgang til VIP-området
Ubegrænset og fri adgang til vand ved alle kampe
Ubegrænset og fri adgang til omklædning og bad
Ubegrænset og fri adgang til alle tilskuerområder
Ubegrænset og fri adgang til alle kampe på alle niveauer
Ubegrænset og fri adgang til verdens største naturlige svømmepøl

Spillerudvalget ønsker at så mange VIP-medlemmer som muligt deltager i turneringen.
De 100 først tilmeldte vil modtage en overraskelse.
Der spilles på tre VIP-niveauer:




VIP-Turneringsspillere
VIP-Motionist A
VIP-Motionist B

For VIP-spillere der spiller på niveau med turneringsspillerne
For VIP-spillere der spiller på niveau med erfarne spillere
For VIP-spillere der spiller på niveau med motionister

Hvis ovenstående niveauinddeling ikke er selvforklarende, vil spillerudvalget bistå med uddybende
forklaring, således det enkelte VIP-medlem kommer til at spille på det relevante VIP-niveau.
Tilmelding foregår på opslag i klubhuset og skal ske inden 16. august. Spilleplan offentliggøres 20. august.
Der spilles i følgende fem rækker:
Dame single

Dame double

Herre single

Herre double

Mix-double

I det der kun er 256 pladser til rådighed, vil tilmeldingen foregå efter først til mølle-princippet. Vi håber på
stor tilmelding, og at vi ikke kommer til at afvise VIP-medlemmer. Alle spillere er garanteret minimum to
kampe som afvikles på forskelligt vis afhængig af deltagerantal.
Der serveres varme pølser med brød alle spilledage til VIP-spillere og tilskuere.
Med venlig hilsen
Spillerudvalget
(Denne skrivelse er udsendt i ét styk til hver husstand med én eller flere seniormedlemmer. Husstande med flere end ét medlem, kan henvende sig
til Spillerudvalget for at modtage én VIP-billet pr. seniormedlem.)

