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TENNIS SÆSONEN 2020 STARTER DEN 22. APRIL  
 
Så kan vi med stor lettelse meddele, at vi har lov til at åbne for spil på vores skønne tennisanlæg. Vi 
har nu fået udsendt retningslinjer fra Dansk Tennis Forbund. Vi sætter net op i løbet af formiddagen 
den 22. april. 
Helt kort betyder det, at vi hver især skal være opmærksomme, når vi mødes på anlægget. Det 
primære formål er tennis og ikke social hygge. Det skal helst foregå med den/de samme personer og 
husk at holde afstand og husk god håndhygiejne, dvs. medbring gerne sprit til rensning af hænder 
efter at have rørt ved f.eks. slæbenet og skrabere. 
 
HUSK også at blive hjemme hvis du føler dig syg! HELE artiklen og gode råd kan læses på 
hjemmesiden, som jeg anbefaler alle at nærlæse: https://tennis.dk/anbefaling-udendoers-baner-
corona/ 
 
Klubben vil sætte håndsprit ved banerne - MEN er jo ingen garanti for, at det stadig er der, når DU 
kommer, så venligst tag egne forholdsregler 
 
Det er OK at spille både single og double på banerne. 
 
Det forudsættes i anbefalingen, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er 
tilgængelige, hvilket vi selvfølgelig følger. 
 
Vi må fortsat ikke samles mere end 10 mennesker på området, ankom derfor meget kort tid før 
den bookede tid og forlad banen straks spil er afsluttet og banen fejet, og HUSK at holde afstand til 
hinanden.  
 
Vi kan desværre heller ikke sige noget om tidshorisont for, hvornår vi kan åbne yderligere op – her vil 
vi følge situationen tæt og komme med udmelding, så hurtigt som muligt. 
 
Det betyder, at det fortsat er meget usikkert, om vi kommer til at holde nogle sociale arrangementer i 
denne sæson! 
 
Vi kan se, at I er begyndt at melde jer ind - TUSIND TAK FOR DET – og HUSK en bane skal bookes for 
at man må spille på den. Så kan vi følge presset på banerne og vurdere, timing og behov for evt. at 
åbne for de sidste 2 baner. Som tidligere udmeldt har vi klargjort banerne 1-5 til spil, hvorfor det også 
kun er disse baner, der bliver åbnet i booking systemet. 
 
Husk, at vi igen i år kører med ½ pris til nye medlemmer, så kender I nogen, der har lyst til at spille 
tennis, så få dem endelig sat i forbindelse med vores kasserer Allan Jaguet eller undertegnede - eller 
henvis til hjemmesiden www.brabrandtennis.dk hvor man under menu punktet ”medlemskab” kan 
oprette sig som nyt medlem.   
 
Som medlem kan man kan støtte klubben ved køb af bolde. Se vores hjemmeside ellers kontakt 
Henrik Buus fra bestyrelsen:) 
 
Gode råd fra Dansk Tennis forbund og DGI 

Herunder har vi indsat de gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI, som vi beder jer følge: 
 
Følg nedenstående råd - så forebygger vi smitte med ny coronavirus  

• Max 4 personer på banen ad gangen.  
• Man skal ikke opholde sig i klubben udenfor banerne.  
• Ankom tidligst 5 minutter før starttid.  
• Hold god afstand og husk god håndhygiejne.  
• Forlad banen 5 minutter før din booking udløber. 
• Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres bolde, ketsjere og tasker.  
• Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved ét sæt bolde.  
• Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenfor banen.  
• Minimer sidebytte.  
• Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med banefejning og vanding.  

https://tennis.dk/anbefaling-udendoers-baner-corona/
https://tennis.dk/anbefaling-udendoers-baner-corona/
http://www.brabrandtennis.dk/
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KOM nu endelig i gang med at bruge banerne, de trænger til at blive spillet på. MEN HUSK banerne 
skal vandes før brug samt skrabes og fejes efter brug! – vi har jo startet ud med rigtig meget sol og 
ingen vand… 

Husk også at tennis spilles i tennissko og IKKE løbesko eller lignende! 

Husk også i disse Corona-tider, at motion fortsat er sundt – dog med afstand:-) 

Bestyrelsen vil gerne takke alle, som har bidraget til at få banerne klargjorte, vandet og passet dem 
samt ikke mindst til dem, der har arbejdet med at få opsat nyt loft i klubhuset. Dejligt at vi i disse 
svære tider for vores klub, alligevel finder måder at komme videre på og tilpasser os. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sæson. 

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 

Formand 


