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Sommersæsonen 2016 står for døren
Tåsinge Tennis Klub byder i den forestående sommersæson på en lang række arrangementer og
aktiviteter for medlemmer og gæster. I dette nyhedsbrev har vi fokus på sommerens program,
selv om vi lige starter med et afsluttende vinterarrangement.

Klubmesterskaber i minitennis for juniorer inde, mandag den 18. april 2016
Træningen denne dag afvikles som en hyggelig turnering, hvor deltagerne får mulighed for at
afprøve vinterens lærdom i en lille turnering, som kårer årets klubmestre 2016. Der vil være
pokaler til vinderne og is til alle.

Klargøring af baner mv. lørdag den 9. og søndag den 10. april 2016 kl. 9 - 15
Rødgrus, tromle og diverse materialer er bestilt og vi glæder os til at få klargjort vores dejlige
anlæg til en god udesæson.
Vi håber, at mange af jer som vanligt vil afse lidt tid til at hjælpe med dette vigtige arbejde og
snarest muligt give besked til Thyge på tlf. 28 40 73 00 eller thygehjemme@hotmail.com så vi
kan få et overblik og planlægge arbejdet. Om du kan afse en time en af dagene eller hele dage er
ikke afgørende, for enhver assistance kan bruges.

Generalforsamling onsdag den 13. april 2016 kl. 19.30 i Tåsingehallen
Som proklameret i forrige nyhedsbrev, afholder klubben ordinær generalforsamling onsdag, den
13. april 2016 kl. 19.30 i Tåsingehallen.
Af hensyn til forplejning mv. bedes deltagelse tilkendegivet til Mette på 42 32 11 12 eller
mhklm.vindeby@gmail.com

Skoletennis, tennis i idrætsundervisningen i foråret 2016
Tåsinge Tennis Klub arrangerer i samarbejde med Tåsingeskolen en række tennislektioner for
elever i 4., 5. og 6. klasse.
Skolen benytter som bekendt allerede tennisparken i idrætsundervisningen, men lærerne har i
disse lektioner med to klasser ad gangen kun mulighed for at introducere eleverne helt
overordnet til tennissporten.
Vi vil med dette initiativ tilbyde eleverne gruppevis et program, som kan give dem en mere
detaljeret forståelse af deres muligheder med tennis og glæderne herved.
Leder af programmet er Steen, som har stor erfaring fra tennisspil helt fra barndommen og
mange år som idrætslærer i folkeskolen. Har du gode råd eller andet relevant, kan du kontakte
Steen på tlf. 60 62 59 63.
Dette initiativ skal ses i forlængelse af, at klubben i det forgangne år har fået mange nye aktive
juniorer, og vi håber hermed at få udbygget en stærk ungdomsafdeling.
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Tennissportens Dag – ”Standerhejsning”, lørdag den 30. april 2016 kl. 11-14
Dansk Tennis Forbund og DGI står i fællesskab bag det landsdækkende arrangement, som finder
sted i relation til landets mange tennisklubber. Vi har igen i år valgt at støtte op om dette
initiativ og afholde ”åbent hus” for medlemmer og alle andre med lyst til at besøge vores anlæg.
Arrangementet finder sted kl. 11 – 14 og markerer samtidigt starten på udesæsonen, som jo
begynder 1. maj. Vi håber at se mange af jer denne dag, så vores gæster kan møde jer og
Tåsinge Tennis Park kan få en skudstart på sommersæsonen.

Startmøde om sommertennis lørdag den 30. april 2016 kl. 14.00
Sidste år indbød vi alle padelinteresserede til et møde, hvor vi talte om, hvordan vi kunne
iværksætte aktiviteter, som kunne give alle mulighed for at komme til at spille noget mere
padel. Dette møde skabte en liste over interesserede spillere og deres niveau, så det blev let at
lave aftaler om spil på kryds og tværs, og desuden blev der iværksat en lille intern turnering. Det
satte for alvor gang i padelaktiviteterne, som nu også har pågået hele vinteren, og hurra for det!
Vi vil prøve at gøre noget tilsvarende omkring tennis, så flest mulige kan komme til at spille så
meget de har tid og lyst til, og vi indbyder derfor til et møde i klubhuset lørdag, den 30. april
2016 kl. 14.00 (lige efter standerhejsningen). Vi håber, at mange vil møde op og være med til at
fastlægge rammerne for aktiviteterne. Såfremt du ønsker at deltage i mødet bedes du
tilkendegive dette over for Thyge på 28 40 73 00 eller thygehjemme@hotmail.com

Tennis og padel, frit spil for voksne, tirsdage og torsdage kl. 18-20
Sidste års succes med nogle timers frit spil på padelbanen får os til at udvide arrangementet til
også at omfatte tennis, og i stedet for sidste års tre timer én dag, reserverer vi i år to timer to
dage om ugen. I disse tidsrum kan du altså blot møde op og derved komme til at spille i
skiftende konstellationer, og vi forventer, at de tilstedeværende selv sørger for at tilpasse spil
mv. til det tilstedeværende antal personer.

Træningstider ude i sommeren 2016
Tirsdage kl. 17-18
Onsdage kl. 16-17
Onsdage kl. 17-18
Onsdage kl. 18-19
Onsdage kl. 19-20

Voksne begyndere
Børn 5. klasse og opefter
Børn 0. – 4. klasse
Voksne let øvede
Voksne øvede

Steen Rasmussen
Martin Sjølund og Louise Nielsen
Martin Sjølund og Louise Nielsen
Martin Sjølund
Martin Sjølund

Første træningsdag er hhv. tirsdag den 3. maj og onsdag den 4. maj 2016. Der er ingen træning i
skoleferier. Sommersæsonen løber frem til 30. september 2016.
Deltagelse i sommertræningen koster for juniorer 300 kr. og for seniorer 600 kr.
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Åbent Hus søndag den 12. juni 2016 kl. 11-14
Det sidste år velbesøgte åbent hus arrangement gentages i juni, når sæsonen er kommet godt i
gang. Vi håber, at mange medlemmer også denne dag vil møde op og sprede klub- og
tennisglæde til vores gæster.

Danmarksmesterskaber i padel den 17. – 19. juni 2016
Tåsinge Tennis Klub indbyder igen i år til Padel DM, som samler landets meget aktive og meget
dygtige padelspillere. Idet padel er under kraftig udvikling, ikke kun i TTK men også i resten af
landet (og hele verden) forventer vi ekstra mange deltagere i år. Blandt andre har en gruppe
meget aktive i Århus (AGF Tennis) anmeldt deres interesse for at deltage.
Vi ser frem til et godt stævne, og opfordrer alle vores aktive padelspillere til at tilmelde sig, og
alle andre til at møde op denne weekend og opleve, hvor godt padel kan spilles og hvor
underholdende spillet er. Invitationen er vedhæftet.

Familietennis søndag den 22. maj og søndag den 12. juni 2016 kl. 14-16
Klubben har i 2015 fået en stor tilgang af nye familiemedlemmer, hvilket er særdeles positivt og
måske udtryk for et spirende familiefællesskab omkring sport, motion og samvær.
Vi vil gerne styrke dette familiefællesskab ved at tilbyde familier nogle dage med
fællesaktiviteter, hvor vores trænere vil være igangsættere og vejledere, så familier, ved at være
i klubben på samme tid, gør det muligt for børn og voksne både at spille sammen og hver for sig.
Det er ikke nødvendigt at alle i familien har spillet tennis før, ligesom klubben stiller ketsjere og
bolde til rådighed.
Vi betragter dette tiltag som et forsøg, og vi håber, at mange familier vil være med til at afprøve
det en eller begge anførte dage, og såfremt det bliver succesfuldt, vil vi fortsætte senere på
sæsonen. Det vil være gratis at deltage begge dage.
Tilmelding til Mette på 42 32 11 12 eller mhklm.vindeby@gmail.com

TennisSommerSkole mandag den 1. august til fredag den 5. august 2016 kl. 9 - 15
Tåsinge Tennis Klub afholder også i 2016 en TennisSommerSkole for børn i alderen 7 – 15 år.
Sommerskolen bliver ledet af meget kompetente trænere, hvilket sikkert er en del af
forklaringen på den store tilslutning. Således er ca. 1/3 af de udbudte pladser allerede besat.
Du kan læse mere om sommerskolen i vedhæftede invitation.
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Sportens Venner Tåsinge – Efterårsfest den 17. september 2016
Til Sportens Venners Tåsingeløbet og løbemesse den 20. marts skulle vi som bekendt stille med 10
hjælpere til afvikling af arrangementet. Der var imidlertid 16 personer, som stillede sig til rådighed, så vi
kunne opfylde vores forpligtelse godt og vel. Tusind tak til alle som hjalp.
Det andet store arrangement finder sted i Tåsingehallen den 17. september 2016 og drejer sig om den
traditionsrige Efterårsfest. Hertil skal vi også stille med et endnu ukendt antal hjælpere til forskellige
opgaver, men såfremt du allerede nu ved, at du kan og vil bidrage med din arbejdskraft, beder vi dig
gerne snarest give besked til Søren på 61 55 15 39 eller soeren.rasmussen@sydfynsmail.dk eller til
Mette på 42 32 11 12 eller mhklm.vindeby@gmail.com, så vi løbende finder det nødvendige antal
personer.

Rengøring i klubhuset - jobopslag
Sofie, vores stabile unge rengøringshjælper gennem flere år, har af uddannelsesmæssige årsager
måttet opsige sit job, hvorfor vi hermed søger en person til erstatning. Sofie har varetaget
rengøringen på tilfredsstillende vis ved at tage en effektiv runde i en time én gang ugentligt.
Såfremt du, eller en du kender, måtte have lyst til et sådant lille job, f.eks. som tilskud til
lommepengene, skal du blot kontakte Mette på 42 32 11 12 eller mhklm.vindeby@gmail.com og
aftale nærmere.

Med venlig hilsen
Tåsinge Tennis Klub
Bestyrelsen
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