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TENNIS SÆSONEN 2021 Starter historisk tidligt! 
 
Bestyrelsen kan med baneansvarlig Jochim Kempe i spidsen meddele, at vi på ALLEREDE har fået 
vores 7 tennisbaner klar til spil. Jeg er meget tæt på at sige ALDRIG, har vi åbnet vores tennisbaner 
så tidligt som i år :-) 
 
STOR tak til ”baneklargøringsholdet” samt banemand Allan Rundberg for et flot og effektivt stykke 
arbejde! 
 
Vi mærker, at mange har stor lyst til at komme i gang med tennis igen – efter sidste sæsons succes 
og store spillelyst. Jeg vil tillade mig at prale lidt- vi må være en af de eneste tennisklubber i 
Danmark, som åbner for spil inden påske. 
 
Samtidig har vi i år været heldige, at en af vores søde medlemmer Lotte Hyldahl-Iversen, indehaver af 
klinik ”Flotte Fødder” i Brabrand har skænket os en ny FLOT bænk til bane 7. Det har i mange år 
været tiltrængt og hvor er det hyggeligt med en flot ny bænk. TUSIND TAK! 
 

   
 
BANEPLEJE: 
 
Der er meget vigtigt, at vi ALLE er meget omhyggelige med bane plejen af vores baner og begynder 
forsigtig. Banerne vil være meget bløde den første tid, hvorfor alle huller skal lukkes, straks de opstår! 
 
Efter endt spil brug skaberne til at udjævne og lukke huller og efterfølgende brug slæbenettet på hele 
banen. Husk også at vande banerne.  
 
Husk også at tennis spilles i tennissko og IKKE løbesko eller lignende! 

Passer vi alle på banerne nu, har vi som sædvanlig super gode banerne hele sæsonen. 
 
Opfordring er også, at vi skal booke og spille på alle banerne, da alle baner har brug for at bliver 
brugt – så spred jer ud på alle banerne. 
 
Hvis det skulle vise sig, at en eller flere af banerne bliver for hullet, så vil baneansvarlig tillade sig 
uden varsel at lukke banen, indtil vi har fået den sat ordentlig i stand igen. 
 
CORONA: 
 
Husk dog at Corona stadig spiller en kritisk rolle i vores samfund. 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. slæbe net 
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/corona/ 
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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. 
 
Frem til foreløbig den 5. april bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses, vi 
kan derfor ikke pt. Planlægge eller afholde standerhejsning. Klubhus er åben, dog alene for at kunne 
tænde lys på banerne 1-3. Vi har heller ikke endnu åbnet for badefaciliteter, men selvfølgelig er 
toiletter åbne. Vi søger for rengøring.  
 
Så ophold jer mest muligt udenfor og med afstand – det har vi heldigvis rigtig god mulighed for med 
vores omgivelser og sportsgren. 
 
Vi kan desværre heller ikke sige noget om tidshorisont for hvornår, at vi kan åbne yderligere op – her 
vil vi følge situationen tæt og komme med udmelding, så hurtigt som muligt. 
 
Det betyder, at det også i år fortsat er meget usikkert, om vi kommer til at holde nogle sociale 
arrangementer i denne sæson! Vi HÅBER dog på det:-) 
 
 
MEDLEMMER: 
 
Vi kan se, at I er begyndt at melde jer ind - TUSIND TAK FOR DET – og HUSK, at der er 10% rabat 
frem til 1. maj 2021 for alle, der var medlem sidste år. 
 
Igen i år kører vi 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 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 til rigtig god pris. Se vores hjemmeside 
eller 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 Corona virus  

• 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.  

 
 

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

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sæson og dejlig påske – nu med mulighed for tennis. 

Har I spørgsmål er I velkomne til at give mig kald på 20401545. 

Med venlig hilsen 

René Boesen 

Formand 

http://www.brabrandtennis.dk/

