Nyhedsbrev Februar 2018
JUNIORAFDELINGEN FTK
Kære juniortennisspillere og forældre
Håber alt er vel hos jer.
Trods det kolde vejr og det lette snefald har Jeanette og jeg allerede tankerne på den forestående
forårssæson. Personligt tror jeg, at det bliver et godt år, hvor vi som klub skal rykke os endnu mere, og det
gælder især juniorafdelingen, som jeg har stor fokus på. Vi skal være flere juniorspillere, vi skal til at have
gang i at spille nogle kampe, vi skal have endnu bedre træning og nogle hyggelige arrangementer, hvor vi
selvfølgelig skal styrke det sociale samvær mellem vores juniorspillere.
Sammensætningen af klubbens bestyrelse vil ændre sig lidt i år, idet to af vores medlemmer har valgt at
overlade pladsen til nye kræfter. Vi er de seneste år vokset massivt i juniorafdelingen, og det skal vi blive
ved med . Ekspansion er sjovt, men også tidskrævende. Jeg vil derfor sætte pris på, hvis I vil læse
følgende skriv fra bestyrelsen og overveje, om det kunne være noget for jer. Jeg garanterer kreative
møder/arbejde, hvor det lidt ”støvede” ry omkring bestyrelsearbejde er lagt på hylden.

Ledige bestyrelsesposter i FTK’s bestyrelse

Læs her: www.frederikssund-tennis.dk

Vinterferie 2018

Vi træner fredag den 9/2 og lørdag den 10/2 – samme setup som vanligt. Næste træning er først fredag den
23/2.
Husk ny kode til hallen er: 18 02 32 *

Tennissportens Dag 2018 - 5. maj 2018

Her får du mulighed for at invitere alle dine venner ned at spille tennis på banerne. Vi håber selvfølgelig, at
der er nogen, som bliver så glad for det, at de får lyst til at fortsætte. Skriv det i din kalender, så du husker
at møde op.

Tenniscamp 2018

Næsten alle vores juniortrænere har købt billet til Roskilde Festival  (og hvem gad ikke også det) – det
betyder, at vi bliver nødt til at flytte vores camp til den sidste uge i sommerferien. Sidste år havde vi udsolgt
- det tror jeg også, at vi får i år. Tilmeldingen til vores camp åbner til foråret. Meld dig på, hvis du gerne vil
have 4 fede dage nede i klubben, hvor du får tennis og hygge for alle pengene.
Sidst, men ikke mindst – Rigtig god vinterferie til jer alle. Vi håber, at du får ”tævet” din
playstation/Ipad/telefon, eller hvad du nu bruger for at være online. Vi ses efter ferien.
Kh. Steen & Jeanette + vores dejlige trænerteam

