TENNIS
I GREJS
2 0 2 0

Følg nedenstående råd
- så forebygger vi smitte
med ny coronavirus
·

Max 4 personer på banen ad gangen.

Velkommen til tennis i Grejs

·

Man skal ikke opholde sig i klubben udenfor banerne.

·

Ankom tidligst 5 minutter før starttid.

Det er med stor tilfredshed, at
Dansk Tennisforbund og DGI Tennis
nu kan anbefale genåbning af udendørs tennisbaner.

·

Hold god afstand og husk god håndhygiejne.

·

Forlad banen 5 minutter før din booking udløber.

·

Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde,
ketsjere og tasker.

·

Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét
sæt bolde.

·

Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor
banen.

·

Medbring alle drikkevarer hjemmefra.

·

Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med banefejning.
Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr,
og sprit af inden og efter spil.
Husk håndhygiejne før, under og efter spil.

·

Klubhuset med omklædnings- og badefaciliteter er ikke tilgængelige.

Det kræver dog en række tiltag, som sikrer, at
smitterisikoen holdes til et minimum.
Se venligst folderens bagside, der beskriver
hvilke råd vi skal følge, så vi forebygger
smitte med Corona virus.

Æ

KONTINGENT

Alle spillere der har betalt
kontingent

Familie
Børn til og med 25 år
kr. 1200,-

GAVE

Senest den 4. maj 2020
får udleveret 3 nye
kvalitetsbolde
En gave pr. kontingent

Senior
Over 18 år kr. 550,-

Børn
Til og med 17 år kr. 275,Adm. gebyr pr. medlem kr. 5,-

OBS! Du kan betale kontingent via GDIK´s hjemmeside: WWW.gdik.dk
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Tennisudvalget
Formand:
Carsten Engmark, Vesterbakken 8
mobil: 2942 3575,
mail: carsten@tuknet.dk
Baneansvarlig:
Carl Vestergaard, Hovgårdsvej 49,
mobil: 2091 8686
mail: vestergaard@tuknet.dk
Kasserer;
Villy Schytz, Enghaven 10
mobil: 6170 3493
mail: elvis.grejs@tuknet.dk

Regler for benyttelse af banerne
1 Der findes ikke faste spilletider, men
spillerne kan reservere timer alle ugens
dage, når banerne er ledige.
2 En banereservation skal foregå ved online
booking. Man går ind på gdik.dk
gdik.dk, vælger
Tennis, vælger booking og indsætter den
ønskede tid. Der skal to personer til for at
booke en time pr. bane.
3 Efter endt spilletid kan en ny tid
reserveres, dog max. én uge minus en
time frem
4 Banerne kan benyttes så ofte de er
ledige.
5 Hvis begge spillere ikke er mødt senest ti
minutter efter spilletidens begyndelse,
har de tabt retten til banen.

Ungdomstennis:
Lars Bartkær, Enghaven 40
Mobil: 52211524
Mail: lbartkaer@gmail.com

6 Hvis man er forhindret, skal reservationen
fjernes.

Medlem:
Brian Christensen, Enghaven 50.
mobil: 2971 0995
mail: brianweirso@icloud.com

7 Man er ikke forpligtet til at klargøre
banen, før de, der har reserveret
efterfølgende time, er mødt op. Det kan
derfor tilrådes at møde fem minutter før
spilletids begyndelse.

Medlem:
Thomas Hansen, Hovgaardsvej 67,
mobil: 5194 1155
mail: thohansen11@gmail.com

8 Banen skal klargøres efter spillet.
9 Klargøring består i fejning med stor kost.
Se fejeinstrukser på ophængte skilte på
hegnet.
Eventuelle dybe spor og ujævnheder i
banen udbedres med stålskraberen før
fejning.

Gratis instruktion
Børn og unge
Mandag 17.00 – 18.00,
start den 4. maj - indtil
sommerferien.
Træningen skal foregå i
mindre grupper på max. 4
personer pr. bane, men
stadig med forbehold for god
afstand til hinanden.
Voksne
Instruktion hver torsdag ved
Lars Bartkær
19.00 - 21.00 – starter
torsdag den 7. maj

Tilmelding skal ske til:
lbartkaer@gmail.com

Æ
Eksklusivt
nye
medlemmer
1 stk. gratis
tennisketcher
max. 4 ketchere
pr. familiekontingent.
Gratis tennislektioner
hele foråret

Opslagstavlen
Husk altid at se efter de mange tilbud, oplysninger og meddelelser m.v.
der løbende opsættes ved tennisbanerne.
Se ligeledes foreningens hjemmeside
www.gdik.dk
og opslagstavle på Facebook.

Turneringer
Der bliver arrangeret turneringer i DGI-regi og Jysk Tennis Union.
Så har du lyst til at spille turnering, så kontakt:
Thomas Hansen, mobil 5194 1155, e-mail: thohansen11@gmail.com
Eller Brian Christensen, mobil 2971 0995, e-mail: brianweirso@icloud.com

Tak til vor sponsorer
1 0 Tennisudvalget kan til enhver tid
reservere baner til træningsbrug,
turneringskampe m.v.
1 1 Overtrædelse af ovennævnte reglement
kan medføre eksklusion.

