
Kære Tennisspiller

Nu har regeringen lettet lidt på restriktionerne i forbindelse med forebyggelse mod corona smitte og
blandt andet tilladt vores sportsgren - dog under skærpede vilkår og omstændigheder. 

Det er alligevel en kendsgerning at tennissæson 2020 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 er selvfølgelig forskel på om man er samlevende par/familie/omgås dagligt eller om man spiller
med/mod fremmede og her må den sunde fornuft være retningsgivende.

Klubhuset vil være tilgængeligt, men det er kun af hensyn til at man kan benytte de nye toiletter. 
Medlemmerne er pligtige til selv at medbringe håndsprit og til at spritte af efter sig og 
baderummene må ikke anvendes som situationen er lige nu. Vi anbefaler at man anvender egne 
ketsjere og bolde, men låner man klubbens materiel er man pligtig til at spritte af efter endt brug 
ligesom der også er restriktioner på antal spillere på banen. Dansk Tennis Forbunds retningslinjer 
kan ses på klubbens hjemmeside.

Standerhejsning og Åbent Hus der skulle have været afholdt på Tennissportens Dag lørdag den 2. 
maj bliver der ikke noget af. Juniortræning som vi kender det er også sat på pause sammen med 
voksenintroduktionen. Der må dog godt trænes med 1 træner og 3 spillere på hver bane så en anden 
form for undervisning og træning vil være mulig.

AC Sportsanlæg har klargjort banerne og bestyrelsen har travlt med at vande og tromle således, at 
nettene kan sættes op og spillet gives frit fra på lørdag den 25. april hvor der kan bookes spilletid på
klubbens hjemmeside www.stk1909.dk

Det betyder derfor, at det er blevet tid til at betale kontingent for 2020 hvor de billige takster fra 
sidste år er fastholdt. Endvidere vedtog generalforsamlingen at familieordningen udvidedes med 
hjemmeboende unge under 25 år der slipper med +300 kr.

Er man en af de få der ikke blev plads til på årets generalforsamling eller har man bare svedt 
taksterne ud, så er de som følger:

 - Seniorer over 18 år: 600 kr.
 - Ægtepar/samlevende: 900 kr. v/samlet tilmelding
 - Familieordning (par m/børn u/13 år): 950 kr. v/samlet tilmelding
 - Familieordning (hj.boende unge u/25 år)          +300 kr. v/samlet tilmelding
 - Unge fra 13 - 18 år: 100 kr.
 - Børn under 13 år:       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 15. maj 2020.

Med håbet om en forsigtig men god tennissæson
Store Heddinge Tennisklub

Bestyrelsen

http://www.stk1909.dk/

