Klargøring af baner…
Kom og vær med lørdag den 28. Marts ca. Kl. 10.00 til 13.00, hvor vi skal klargøre
banerne…
Vi har bestilt kommunes tromle til mandag den 30. Marts…., men der er meget der
kan gøres inden banerne kan blive tromlet og dermed spilbare.
Der vil være en forfriskning og lidt mundgodt.

Tennis nyt
I 2014 var vi 10 aktive seniorer.
Så skete det, Øster Lindet Tennisklub eksisterer ikke mere. Den blev nedlagt i
begyndelsen af marts måned på to af hinanden uafhængige ekstraordinære
generalforsamlinger.
Det glædelige er, at klubben genopstår, som en afdeling under Øster Lindet
Idrætsforening. Så nu er det spændende, om der vil komme flere aktive spillere på
banerne. På opslagstavlen vil man kunne finde en telefonliste, hvor man kan skrive
sit telefonnummer på, hvis man
mangler en medspiller.
Vi har også købt nye bænke og har
planer om, at opstille to vægge inde
på banen til at spille/træne op imod.
I år vil kommunens folk fra Vej og
Park komme for at beskære buske
og fælde træer på skråningerne
omkring banerne..
Rigtigt godt tennis år alle sammen.

Prøv den nye boldkastemaskine
Er der nogen, som drømmer om at prøve en tennisketsjer og kunne tænke sig at
prøve den nye boldkastemaskine, så send en sms, ring eller skriv en e-mail og vi
finder et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre.
Med maskinen kan man træne forskellige slag uden at have en makker.

Kontingent for 2015
Børn under 18 år 100 kr.
Voksne

450 kr.

Familie

800 kr.

Nye medlemmer kan henvende sig
til:
Torkil Kjærbæk Østervænge 31,
tlf. 23 35 64 04
e-mail: tork@bbsyd.dk

Betalingen foretages via Øster Lindet Idrætsforenings hjemmeside:
www.http://osterlindetif.dk
Når du har betalt kontingent, kan du finde din reservationsbrik på opslagstavlen
inde på tennisbanen. Du får også udleveret en nøgle til anlægget. Sæsonen kører
fra påske til efterårsferien.
Hvis banen er tør, er det en god ide at vande den før brug. Ring og spørg,
hvordan man vander. Banen skal planeres efter spil. Linjerne behøver du ikke at
feje, da det er med til at løsne dem. Hvis man fejer linjerne, skal det gøres med
meget let hånd.
For at komme i bad eller på WC, kan du finde nøglen til Ungdomshuset på
opslagstavlen inde på banen.
Har du spørgsmål vedrørende tennis, kan du altid henvende dig til
undertegnede.
Torkil Kjærbæk

