Kære Tennisspiller
Det er en kendsgerning at tennissæson 2021 nu starter og tænker vi os godt om, fortsætter med at
holde afstand, vasker hænder og spritter af, ja så vil mange af os måske ikke mærke den helt store
forskel på ”corona-tennis” og det tennis vi plejer at spille.
Dansk Tennis Forbund har udarbejdet nogle retningslinjer som vi naturligvis bakker 100 % op om:
* Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt. Forsamlingsforbuddet
omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv.
Der må ikke være tilskuere.
* Der skal bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og
klubhuse.
* Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under
selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst
til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres,
hvis man møder omklædt.
* Der må bruges fælles bolde i idrætten. Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af
faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller bolde), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes
personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring
af fælles kontaktflader.
* Forældre bør ikke være til stede under træning, hvis de ikke er en aktiv del af træningen som i
eksempelvis familietennis.
* Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr. Vær opmærksom på god håndhygiene
under spil og sørg gerne for løbende afspritning af hænder. Det kan være efter boldopsamling ved
træning eller efter hvert sæt i kampspil. Minimer berøring af bænke, netstang, nettet, dommerstol
eller andet materiale på og uden for banen.
* Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af hænder og udstyr.
AC Sportsanlæg har klargjort banerne og spillet gives frit fra på lørdag den 24. april hvor der kan
bookes spilletid på klubbens hjemmeside www.stk1909.dk Det betyder også, at der skal betales
kontingent for 2021.
Da der ikke har været afholdt generalforsamling fortsætter de billige takster fra 2020:
- Seniorer over 18 år:
- Ægtepar/samlevende:
- Familieordning (par m/børn u/13 år):
- Familieordning (hj.boende unge u/25 år)
- Unge fra 13 - 18 år:
- Børn under 13 år:

600 kr.
900 kr. v/samlet tilmelding
950 kr. v/samlet tilmelding
+300 kr. v/samlet tilmelding
100 kr.
50 kr.

For at benytte anlægget skal man have betalt kontingent. Når klubbens kasserer, Jørgen Sten, har
registreret kontingentindbetalingen modtager man en mail med årets kode til baner og klubhus.
Kontingentet skal overføres/indbetales på klubbens konto i Nordea 2340 0340108450 eller via
MobilePay til klubbens 5-cifrede nr: 94 131 - husk at anføre hvem kontingentet omfatter.
Kontingentet bedes venligst indbetalt senest den 17. maj 2021.
Standerhejsning og Åbent Hus afholdes på Tennissportens Dag lørdag den 8. maj fra kl. 13.00 –
nærmere information følger men sæt allerede nu x i kalenderen.
Med håbet om en forsigtig men god tennissæson

Store Heddinge Tennisklub

