Brabrand IF Tennis – Nyhedsbrev Marts 2022
OM LIDT STARTER TENNISSÆSONEN 2022. VI GLÆDER OS TIL AT SE JER I
BRABRAND BAKKER IGEN.
Som tiden dog flyver afsted! Væk er vinteren og de mørke aftner og foråret er stærkt på vej.
Det betyder, at tiden nærmer sig udendørs tennis i Brabrand. I det her nyhedsbrev får du en
invitation til standerhejsning den 16. april, opdatering på banerne, spændende nyt om
klubhuset og en lille oversigt over medlemsaktiviteter. Først vil jeg lige præsentere de
nyvalgte til bestyrelsen kort:
Vi har netop afholdt generalforsamling, og jeg blev genvalgt som formand, TAK for det! Jonas
Wissendorf og Jesper Bolet blev også valgt til bestyrelsen. Jette Jessen blev igen valgt som
suppleant.
Vi sagde farvel til Tage Møller og Gitte Troelsen i bestyrelsen – tusind tak for indsatsen.
Den nye bestyrelse ser meget frem til en super sæson med godt vejr, masser af tennisspil på
banerne og socialt samvær for klubbens medlemmer.

STANDERHEJSNING
Sæsonen starter officielt påskelørdag den 16. april 2022 kl. 12.00 til Standerhejsning ved
klubhuset. Vi starter med velkomsttale og fællessang, og derefter kan du selvfølgeligt spille på
Efterfølgende kan du snakke bestyrelsen, få en forfriskning
banerne – hvis vejret tillader det
og møde de andre tennisglade medlemmer i klubben. Som det efterhånden er blevet tradition
til standerhejsning, vil der igen i år, være hjemmebagte kager at smage.
Allerede fra kl. 10.00 inviterer ungdomsafdelingen til tennis for de yngste medlemmer på
banerne (igen; hvis vejret tillader det). Mens de yngre medlemmer spiller, kan deres forældre
få et rundstykke og en kop kaffe ved/i klubhuset.
Det er naturligvis også muligt at blive indmeldt og betale kontingent på dagen. Så kære
medlemmer – tag endelig en ægtefælle, et barn, en ven, en bekendt eller nabo med til
Standerhejsning
Vi i bestyrelsen glæder os og regner med at se en masse nye som gamle medlemmer den 16.
april.

BANER
Der er afholdt fælles arbejdsdag søndag den 27. marts 2022 og ca. 35 medlemmer mødte
op- TAK for det!
Allan Rundberg, der har ansvaret for, at vores baner bliver forårsklargjorte – får igen i år en
hektisk periode frem til standerhejsning påskelørdag. Og derfor siger vi kæmpe stort TAK til
Allan, Jochim Kempe og hans team af hjælpere, for at vi får klargjort banerne, så vi alle kan få
lov at spille igen!
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KLUBHUSET
Vi er i gang med større modernisering af vores dejlig klubhus. Vi har i rigtig godt samarbejde
med Aarhus Kommune, Sport & Fritid fået aftale om nyt gulv og nyt køkken. Dette arbejde er i
fuld gang, og vi satser på, at vi til standerhejsning kan præsentere jer for et flot og færdigt
klubhus. Målsætningen for bestyrelsen er, at vi får Danmarks flotteste klubhus i Danmarks
flotteste omgivelser.
Lars Aagaard har i øvrigt brugt meget tid på at male klubhuset, så det står total nymalet
indvendig – og for stor del også udvendig. Stort TAK til Lars for indsatsen.

FØR:

NU:

MEDLEMSAKTIVITETER
Vi har naturligvis også i år stor fokus på træning til vores mange ungdomsmedlemmer. Vi har
netop afsluttet planlægningen af ungdomstræning samt letøvet-, øvede- og begyndertræning.
Det var en kæmpe succes sidste år, så skynd jer at tilmelde jer – der bliver rift om pladserne.
Som sidste år er der tilmelding og betaling via vores hjemmeside www.brabrandtennis.dk.
Husk at logge ind for at tilmelde dig.
Det er Motionist DropIn M/K søndage kl. 9-13 og tirsdage kl. 19-21. Kvindetennis tirsdag kl.
17-19. Alle er velkomne – det er helt uformelt doublespil med løbende skift af makkere.
Udover træningerne og DropIn har vi flere arrangementer i vente, som du godt kan sætte
kryds ved allerede nu:
•
•
•

Grundlovsdags arrangement den 5. juni 2022
Tennis sommerskole i uge 26 for ungdom (tilmelding via hjemmesiden)
Klubturnering i slut august/september

Der kommer mere info om alle arrangementer løbende.

KØB BOLDE GENNEM KLUBBEN
Det er igen i år muligt at købe tennisbolde Head ATP til meget favorable priser gennem
klubben. Prisen er: 1 rør med 4 bolde til kr. 60 eller 3 rør til kr. 160. Betaling via hjemmesiden
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- menupunktet ”Online køb”. Du kan træffe aftale med Allan Jaquet eller Henrik Buus om
afhentning på henholdsvis Langdalsvej eller Engdalsvej. Kontaktoplysninger fremgår af
hjemmesiden under Klubinfo - ”Bestyrelsen”. Bolde kan også købes til standerhejsning.

OPFORDRING
Hermed velkommen til sæsonen 2022. Bestyrelsen håber, at alle medlemmer igen i år vil
bakke op om de mange opgaver og initiativer, der er nødvendige for at holde Brabrand IF
Tennis i gang – og selvfølgelig også de mange skønne sociale arrangementer
Send gerne denne mail videre til naboer, venner og bekendte, som kunne være interesseret i
at prøve at spille noget tennis. Vi vil som tidligere nævnt meget gerne være flere medlemmer i
vores dejlige tennisklub. Skaffer du et nyt medlem giver klubben dig 2 rør bolde.
Har du idéer til nye tiltag, eller vil du gerne hjælpe til ved forskellige aktiviteter, så hører vi i
bestyrelsen gerne fra dig.

Med håbet om en rigtig god sæson.
På bestyrelsens vegne
René Boesen
Mail: rene@post1.dknet.dk
Tlf. 20 40 15 45
Formand Brabrand IF Tennisklub
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