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Bookingportal next generation….
Vores banebooking bliver opgraderet til en ny og mere moderne version inden nytår. Den nye
version er mere sikker, understøtter mobile devices og kan håndtere 4 spillere på en bane.
Grundet den forbedrede sikkerhed skal alle medlemmer desværre oprettes som brugere igen. I
vil derfor inden længe modtage en invitation fra BookingPortal.com med instruktion om
hvordan I opretter jer som brugere. Invitationen ser således ud:

Flytningen til den nye bookingside er fastsat til 13-12-2016 kl. 18. Alle eksisterende bookinger i
det gamle system på det tidspunkt vil blive flyttet af os, så det skal I ikke tænke på.

Spørgeskemaundersøgelse vedr. Tåsinge Tennis Park
Undersøgelsen indgår i en samlet evaluering af idrætseksperimentarier og gennemføres af
Seismonaut på vegne af Lokale og Anlægsfonden. Formålet er at undersøge hvordan
koncepterne i tennisanlægget egentlig opleves i praksis - altså hvordan det opleves at træne på
et anlæg som prøver at bryde de traditionelle rammer for tennis.
Fonden ydede et stort bidrag til etableringen af Tåsinge Tennis Park, og Seismonaut beder os
venligt om at distribuere spørgeskemaet til vores brugere, og opfordre jer til at besvare det.
Spørgeskemaet tager ca. 8 minutter at gennemføre, og kan besvares her:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GQ23KM6L31CK
På forhånd tak.
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Minitennis i Tåsingehallen lørdage 14.30 – 15.30 åbnes nu for alle medlemmer
Minitennis om lørdagen har hidtil været forbeholdt familier med børn, så voksne og børn kunne
få lejlighed til at træne / motionere sammen, som det ofte var tilfældet i sommer på vores eget
anlæg. Trods bred interesse fra forespurgte familier har benyttelsen af tilbuddet imidlertid ikke
retfærdiggjort, at hallens seks baner eksklusivt var for familier.
Bestyrelsen har derfor besluttet at åbne for, at alle klubbens medlemmer kan benytte sig af
tilbuddet, som resten af denne sæson vil være gratis og ikke kræve tilmelding. Det er således nu
muligt for jer alle at spille minitennis hver lørdag eftermiddag kl. 14.30 – 15.30. Der er dog
lukket i skoleferierne samt den 25. februar.
Vi håber, at dette tilbud kan give liv på alle seks baner, og at I finder ud af at tilpasse jer, såfremt
den tilstræbte succes måtte vise sig at føre til en vis overbelægning. Fra sommerens fri padel om
tirsdagen har vi erfaring for, at deltagerne fint tilpasser sig fremmødet. Desuden har vores store
skare af 60+ere ved træningen om fredagen vist, at der også med stor fornøjelse kan spilles
double på banerne, hvilket jo giver en ganske stor kapacitet.
Bolde (9 cm skumbolde) samt klubketchere er til stede i hallen, så blot et par rene indendørssko
er nødvendigt udstyr. Et medlem fra bestyrelsen vil være til stede og sørge for adgang til hallen
og boldene mv.
Du kan således få mulighed for at træne til deltagelse i Tåsinge Vinter Cup den 29. januar.

Tåsinge Vinter Cup 2017
Vores altid velbesøgte åbne minitennisstævne i Tåsingehallen afvikles søndag den 29. januar
2017.
Der spilles i følgende rækker:
U8, U10, U12, U14, U16 og U18 både pige og drengerække
Senior (turnerings- og motionsspillere) herre og damerække
60+ herre og damerække
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at slå rækker sammen.
Der spilles i puljer á ca. 4 spillere. Kampene afvikles på tid. U/8 og U/10 spiller på smal bane, alle
øvrige spiller på bred bane (yderste linje). I alle rækker spilles der med 9 cm bolde. Alle spillere
er garanteret minimum 3 kampe, og der er præmie og diplom til alle deltagere.
Deltagergebyret er 80 kr. og tilmelding skal ske senest den 18. januar 2017.
Du kan om få dage se invitationen på www.taasingetennisklub.dk og http://www.ftutennis.dk
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Træning og juleferie
Husk at der ikke er træning i skolernes juleferie, hvilket betyder at sidste træning før jul og
første træning efter jul er hhv.:
Juniorer i Tåsingehallen, mandag den 19. december (juleafslutning) og mandag den 9. januar
Juniorer og seniorer i Tennishallen, onsdag den 21. december og onsdag den 4. januar
60+ i Tåsingehallen, fredag den 16. december og fredag den 6. januar
60 + i Tennishallen, tirsdag den 20. december og tirsdag den 3. januar

Grøn omstilling
Vores projekt til grøn omstilling af driften, med regnvandgenvinding, solcelleanlæg og
varmepumpe er nu udført og vi kan glæde os over at være blevet en reel del af Smart City
Sundhøj, samt alle de fordele projektet giver os.
Stor tak til Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer, Fionia Fond og Sydfyns Elforsynings
Almennyttige Fond, uden hvis støtte projektet ikke havde kunnet realiseres.

Sportens Venner – Tåsingeløbet 26. marts 2017
Der er nu åbnet for tilmelding, både for dem, som vil løbe og for dem, som vil cykle
mountainbike, hvilket jo er et helt nyt tilbud i 2017. Så spred gerne budskabet til alle I kender,
så vi kan få gjort det populære Tåsingeløb endnu mere populært og tiltrække endnu flere
deltagere fra nær og fjern.
Der kan allerede nu tilmeldes og i øvrigt følges med på hjemmesiden og Facebook:
http://sportensvennertaasinge.dk/taasingelobet/index.html og
https://www.facebook.com/events/1223634224360668/?ti=as

OK og SEF
Husk, at vores medlemskab af Sportens Venner betyder, at såfremt du tilmelder dig OK og / eller
SEF vil et bidrag fra din tankning og / eller dit forbrug af el og naturgas gå til klubben. Se hvordan
på: http://sportensvennertaasinge.dk/stotte.html

Med venlig hilsen
Tåsinge Tennis Klub
Bestyrelsen
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