Jetsmark Tennisklubs
Bestyrelse

Niels Kristian Jensen (Formand)
Morten Nørgaard (Næstformand)
Joan N. Hansen (kasserer)
Kristian Nielsen (Sekretær)
Ingemann Axelsen (Banemand)

tlf. 98 24 79 71
tlf. 98 24 78 95
tlf. 51 25 74 14
tlf. 24 64 94 20
tlf. 98 24 76 42

Nøglechips til banerne udleveres først efter at kontingent er indbetalt,
dog har nye medlemmer mulighed for en prøveperiode frem til 1 maj,
mod betaling af nøgledepositum (75 kr.) efter denne dato betales fuld
kontingent.
Kontingent for sæson 2012 er for Junior (6-19år) kr. 300,Seniorspillere (20-59 år) kr. 500,Senior +
(fra 60 år) kr. 400,Familiekontingent
kr.900,Ferie-kontingent pr uge kr. 250Gæstespiller: kr. 25,- pr. timen
Vor bank: reg. Nr. 9020 konto: 0000134406
Alle nøglechips fra 2011 skal være fornyet/afleveret senest 1. maj
Efter denne dato vil indbetalt depositum være tabt. Registrering af fornyelse sker ved indbetaling af kontingent.
Tilmelding efter standerhejsning sker til Joan N. Hansen (kasserer)
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Har du lyst til at spille
tennis, så meld dig ind i

Jetsmark Tennisklub
I denne folder orienterer vi om
klubbens aktiviteter m. m.
Vel mødt til sæson 2012 og til
standerhejsning den 1.

April

NYT NYT NYT
Ferie-kontingent:
Spil hele familie
for kr. 250,- pr uge.
Nøgledepositum betales herudover.

www.jetsmark-tennisklub.dk

APRIL MÅNED
Torsdag den 1. april kl. 10.00 Standerhejsning
Husk tilmelding DGI turnering senest d 17.
Husk tilmelding til klubmesterskab senest d. 17.
Doubletræf starter tirsdag den 3. kl. 18.00
Voksentræning starter tirsdag d. 10. kl. 17.00.
Ungdomstræning starter onsdag d. 11. kl. 16.00.

MAJ MÅNED
Voksentræning hver tirsdag kl. 17.00– 18.00
Ungdomstræning hver onsdag 16.00-17.30
Doubletræf hver tirsdag 18.00
JUNI MÅNED
Ungdomstræning hver onsdag 16.00-17.30
Voksentræning hver tirsdag 17.00—18.00
Sidste gang 16. inden ferien.
Doubletræf hver tirsdag 18.00
JULI MÅNED
Doubletræf hver tirsdag 18.00
AUGUST MÅNED
Ungdoms-/voksentræning se opslagstavle
Doubletræf hver tirsdag 18.00
Klubmesterskab den 11.
Pokalcup den 25. og 26.
SEPTEMBER MÅNED
Doubletræf hver tirsdag 18.00
Ungdoms-/voksentræning se opslagstavle
OKTOBER—DECEMBER
Minitennis se opslagstavle
Nytårsstævne se opslagstavle.
Ikke fastsatte dage =
Aktivitetsdage = se opslagstavle.

DGI-TURNERING
Et hold består af to personer, man spiller en double og en single hver.
Kampene spilles på aftalte hverdags aftener. Der er 3-5 hold i hver pulje,
så det bliver 2-4 kampe pr hold vekslende mellem ude og hjemmekampe.
Hjemmeholdet er som regel vært med et let traktement efter kampene
(Klubben giver gerne gratis kaffe)

Pris ca 150 kr pr hold
Tilmelding senest 17. april (se opslagstavle)

DOUBLETRÆF
Vi starter klokken 18.00 hver tirsdag.
Det er ikke nødvendigt at have en makker - vi vil blande de fremmødte
så holdene bliver jævnbyrdige. En god mulighed for at stifte bekendtskab
med andre medlemmer og evt. aftale indbyrdes kampe.
(Klubben giver kaffe i pauserne)

KLUBMESTERSKAB og KLUBDAG

Se opslag på tavlen.
Klubben er vært med morgenbrød + en let frokost. Mød op og få en hyggelig dag med klubbens medlemmer Og få chancen for at få hængt
dit billede op de næste 5 år.

DGI-POKALCUP
Pokalcup afholdes i weekenden 25. & 26. August. En spændende og sjov
turnering med socialt arrangement om aftenen. Se nærmere på opslagstavlen

Sponsorer:
Sparekassen Hvetbo
Superbrugsen
Kaas Super Spar
Kaas Autoværksted
Kaas Slagter og madbutik
Nordjysk service– og telt udlejning

