Rød/Orange/Grøn/Gul- stævner 2019
Så starter Rød/Orange/Grøn/Gul (ROGG) op igen og vi glæder os til at se jer alle sammen!
Traditionen tro skal vi rundt på hele Fyn og i år har vi også taget gule bolde med på
programmet - husk at hele familien kan deltage - så der er ingen undskyldning for ikke at
finde ketcheren og det gode humør frem ! Vi spiller for at lære og have det sjovt, så alle er
velkomne.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen følgende datoer:
Dato
26.maj
9. juni 2019
16. juni
23. juni
4. juli
11. august
24. August
31.august
8. september

Klub
TCO
Svendborg
Brobyværk / Nr. Broby
Ringe
VST
Næsby
Rudkøbing
Kerteminde
Strib

Kontakt:
Lina Danielsson – linadanielsson@gmail.com
Harry Breuer – harbre4@gmail.com
Regitze Nielsen - virebo66@gmail.com
Kenneth Bertelsen – be@mfg.dk
Michael Grube – michael@grube-andersen.dk
Tomas Placatka – TPL@medcom.dk
Henrik Jensen – henriktennis@gmail.com
Camilla Lydiksen – cl@adhd.dk
Kristian Ravn – kr@ufoas.dk

FTU forbeholder sig ret til ændringer
Der spilles:
Med røde, orange, grønne og gule bolde.
Arrangørklubben bestemmer hvordan der spilles på dagen, fx kampe til tre vundne sæt, på
tid, next gen regler eller lignende.
Ved tilmelding bedes angivet ønsket bold. Under opvarmning vil puljerne blive inddelt
afhængig af niveau og der kan forekomme ændring i forhold til boldtype for den enkelte
spiller. Det vigtigste er at alle får gode og lige kampe.
Pris: 50 kr. pr deltager pr. stævne.
Tilmelding: Tilmelding sker til ovenstående kontaktpersoner pr mail. Hold, der ud over,
øje med FTUs hjemmeside eller Facebook for yderligere promovering for de enkelte
stævner - Husk navn, ønsket bold, klub, tlf-nummer og mailadresse ved tilmelding
Vi håber på at I i klubberne vil hjælpe med at sende deltagere ud til stævnerne samt
spred budskabet på jeres FB sider, i klubberne og eventuelt også i naboklubben.

Tennis hilsner fra
FTU – Regitze Nielsen & Mette Temmesen

