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•

Formanden har ordet

•

Klub APP til Android og iPhone

Formanden har ordet
Vi vil igen som vi også har gjort i de andre nyhedsbreve komme med
et opråb, da vi snart skal have generalforsamling den 13/11-21 efter
nedtagning af banerne. Jeg vil hermed opfordre at så mange som
muligt mærker efter om der ikke var en frivillig i jer som ikke har
noget i mod og give et nap med i bestyrelsen. Vi kommer til og
mangle 3 medlemmer da der er nogle af medlemmerne som ophører
deres virke i bestyrelsen. Så mød op og støt op om bestyrelsen!!!!
OBS Husk man bliver kontingentfri ved deltagelse i bestyrelsen
Så er det tid til lidt nyt fra bestyrelsen og afdelingerne
2021 har været et positivt år hvor vi har fået en del nye medlemmer,
som vi håber hænger ved, og dermed er med til, at gøre vores
tennisklub levende og et sjovt sted og mødes og udvikle sig selv og
sit spil. Vi har en forhåbning om at det ikke kun er fordi man fik en
gratis ketcher ved indmeldelse. På junior siden har vi fået 18 nye og
på senior siden blev det til 17 nye. Bestyrelsen byder alle nye
medlemmer velkommen og håber vi ses til næste år.
Vi havde lidt udfordringer på trænersiden da, Jesper Larsen ikke
kunne i år på grund af arbejdet, men heldigvis trådte hans søn Mads
til og trænede juniorerne i foråret sammen med formanden,
desværre kunne Mads ikke træne de unge efter sommerferien på
grund af arbejde og studier. Så måtte formanden træde til og fik stor
hjælp af en af vore unge som havde været på efterskole og nu var
klar igen, som han så gerne ville bruge på vore juniorer
Alle andre arrangementer forløb planlagt og med stor tilslutning.
Vi havde afslutning med juniorerne fredag den 24/9-21 med en
masse gode kampe grillpølser og slikposer
Klubmesterskabet blev afviklet med en masse gode kampe og en
efterfølgende dejlig afslutningsfest og følgende blev mestre:
A single:
Jesper Nørremark Mortensen
A double:
Thomas J / Jesper Mortensen
B single:
Søren Bo
B double:
Søren Bo / Ib Effersøe
60+ single: Søren Bo
60+ double: Søren Bo / Jan Hansen
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MVH Bestyrelsen

Klub APP til Android og iPhone
Vi opfordrer til at du henter Klubmodul APP'en . Med den på din
mobil kan du bl.a.
•
•
•
•
•

booke bane
se nyheder
se kalender
købe bolde
med mere . . .

Hent og installer. Vælg Holmegaard Tennisklub i App’en og log på.

Holmegaard Tennisklub
Tlf. 2532 5614
https://www.holmegaard-tennis.dk

