Nyhedsbrev Brabrand IF Tennis
TENNIS SÆSONEN 2020 STARTER (forhåbentlig den 19. april)
Som lovet i seneste nyhedsbrev har vi nu afholdt nyt bestyrelsesmøde via telefon konference, hvor vi
har drøftet den aktuelle situation.
Mødet blev holdt lige efter vores statsminister havde holdt pressemøde og givet budskab om, at hvis
vi alle holder afstand hen over påsken, så vil Danmark langsomt begynde at åbne op igen.
Hvad det kommer til at betyde for fritidsaktiviteter, herunder tennis ved vi jo ikke endnu præcist, men
vi er optimister og tror på, at vi i en eller anden form kan åbne for tennisspil på banerne omkring den
19. april 2020. Vi kommer forhåbentlig med mere præcis melding lige efter påske i nyt Nyhedsbrev.

Medlemmer
Selvom vi befinder os i en usikker periode, har vi nu officielt åbnet for medlemskab af Brabrand IF
Tennis klub. Tilmelding sker via vores hjemmeside og kontingentsatser er uændrede som sidste år.
Vi håber meget på, at I medlemmer fortsat vil støtte klubben og melde jer ind igen i år, uagtet at
det bliver en lidt atypisk sæson for at sige det mildt!

Klargøring af Baner – 5 baner bliver klar til spil!
Vi kan med glæde meddele, at lille flok af klubbens medlemmer har fået klargjort ALLE 7 baner,
således at de er klar til at vores banemand. Der er fjernet blade, ukrudt, mos, grene og ahorn i stor
stil fra banerne og arbejdet er foregået med afstand til hinanden:-)
Det er FANTASTISK, at vi nu har overdraget banerne til vores banemand Allan, og han er allerede
gået i gang med at skifte linjer, tromle, smide nyt grus ud (ca. 1 tons pr. bane) og vande banerne. Vi
går efter at få klargjort 5 baner til spil i første omgang. Baggrunden for, at vi starter med 5 baner, er
både økonomisk beslutning, men ligeså meget fordi, når baner er anlagte, så skal de også spilles på
for at blive rigtig gode. Vi kommer til at følge medlemsudviklingen nøje og vil naturligvis reagere
hurtigt, når/hvis vi vurderer, at der bliver behov for de sidste 2 baner.
MEN kæmpe stor tak til alle, der har givet en hånd med de sidste 2 weekender!

Standerhejsning den 19. april 2020 - aflyst
Vi aflyser allerede nu den planlagte standerhejsning den 19. april 2020. Nyt herom i næste
nyhedsbrev efter påske.

Træning & Sommerlejr
Situationen er fortsat, at er det meget usikkert, hvornår Brabrand IF Tennis kan tilbyde træning til
klubbens medlemmer, og derfor er årets populære sommerlejr i uge 27 potentielt også i risiko for
aflysning.
Vi ønsker ikke fra klubbens side, at indkalde til arrangementer, hvor vi potentielt kan komme til at
smitte hinanden, hvis myndighederne fortsat ikke anbefaler det.
Pas på jer selv og jeres kære. Har I spørgsmål er I velkomne til at give mig kald på 20401545.

Med venlig hilsen

René Boesen
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