Kære medlemmer
Vi vil gerne opfordre jer til at stille op i holdturneringen på Fyn.
Klubben var repræsenteret af tre hold sidste år, så hvem ved måske, vi kunne have 5 hold med i år?
Det plejer at være super hyggeligt at komme rundt til div. klubber. Og alle kan være med.
Man spiller fx motions dameturnering. Der skal man ”kun” være to spillere. Man spiller en single hver og en
double. Derefter spiser man lidt let mad sammen og så vender man næsen hjemad igen.
Man forpligter sig til at spille ca. 5 gange, afhænger af hvor mange hold der er tilmeldte. For
dameturneringens vedkommende lå det om torsdagen, med start kl.17. Man kan flytte kampene, hvis
dagen er håbløs eller man er optaget.
Når I spiller på hjemmebane skal I/vi være vært. Det er helt op til jer om det er en tærte, rugbrød, hotdogs
eller noget fjerde. Alt efter hvor mange hold, der bliver vil jeg forsøge at hjælpe jer igennem dette første
gang I skal spille hjemme. Men I danner jer hurtigt et overblik. Udgiften til dette ”lette” måltid dækker
klubben, hvis I gemmer bonnen.
Jeg vil gerne høre fra jer inden den 14/4. Så kom til tasterne nu. Lad mig også høre fra jer, hvis I ”kun” har
lyst til at være reserve. Kom frisk! Jeg har desværre ikke modtaget nogen tilmelding eller oversigt fra Fyns
tennis union endnu.
Skriv i mailen til mig hvad I ønsker og om I allerede er et hold:
Veteran 40+, 50+, 60+ og 70+
Mix double motion (2 damer og 2 herrer)
Dame motion (2 damer)
Herre motion (2 herrer)
U 10, U 12, U 14, U 16/18: Pige A eller B
U 10, U 12, U 14U 16/18: Dreng A eller B

Skriv også hvis I har spørgsmål, så vil jeg forsøge at svare dem☺
De bedste ønsker for en god turnering.
På bestyrelsens vegne.
Heidi Bjerre

