Velkommen til Holte Tennisklub
2019
Kære nye juniormedlem,
Velkommen til Danmarks bedste tennisklub med masser af gode tilbud til medlemmer af alle
kategorier
Vi har her forsøgt at opliste lidt af de aktiviter, vi har for vores mange juniorer, men følg løbende
med på klubbens hjemmeside og de sociale medier.

Holdturneringer
Klubben har adskillige hold på alle niveauer tilmeldt både DTF og Tennis Øst holdturneringerne.
Klubbens dameførstehold har igen i år kvalificeret sig til DTF Elitedivisionen, mens
herreførsteholdet arbejder på også at nå der op.
I år stiller vi med hele 5 hold i DTF holdturneringen og i Tennis Øst stiller vi med 7 seniorhold og
ikke mindre end 16 juniorhold spændende fra U10 til Golden Age, så der er hold for alle.
At deltage på et hold betragter vi som en stor del af tennissporten, og det giver en masse gode
sociale relationer og tennisglæde, så vi opfordrer alle juniorer til at deltage på et hold.
Hvis du er interesseret i at komme med på et hold, så kontakt vores sportchef, Lucas Hjorth, på
sportschef@holtetennisklub.dk.

De gode tennisforældre
Vi har forsøgt at beskrive, hvad dine forældre kan gøre for at bakke op om jeres tennisspil her:
http://holtetennisklub.dk/cms/ClubHoltetennis/ClubImages/Junior%20Udvalg/degodetennisfor.pdf

Sociale arrangementer
Træningscamps
Der afholdes hvert år flere camps for juniorerne.
I sommerferien afholdes flere camps, og inden standerhejsningen tyvstarter vi udendørssæsonen
for specielt de turneringsaktive juniorer med en uge til udlandet: Mallorca, Bulgarien eller
Spanien.
Årgangsarrangementer
Klubben bakker op om, at juniorforældrene arrangerer div. arrangementer for årgangene. Det
kunne f.eks. være en fredag aften på vores dejlige anlæg med pizza og tennis.
Julefest
Klubbens juniorjulefest afholdes hvert år i Rundforbi tennishal. Der bliver afholdt mange sjove
aktiviteter afsluttet af den berømte og berygtede "tennis-julegave skydning".
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Klubmesterskab og klubfest
Klubben arrangerer hvert år klubmesterskaber for alle medlemmer med masser sjove rækker:
Generationsdoublen, hvor man deltager med en forældre (som ikke behøver være medlem) og
senior/junior rækkerne er nogen af de mest populære, men der er også rækker for de forskelige
juniorårgange. Det hele afsluttes med klubfest i september for både medlemmer, forældre og
søskende. Følg med på hjemmesiden og de sociale medier for mere info om dette.

Hvordan bliver vi informeret
Klubben har en hjemmeside og er natuligvis aktiv på både facebook og Instagram.
Herudover bliver invitationer til særlige arrangementer også sendt ud pr. mail til medlemmerne,
så sørg for at din mail-adresse er opdateret.

Hjemmeside
Klubbens officielle hjemmeside finder I her: http://holtetennisklub.dk
Denne hjemmeside viser også billeder fra Instagram og opslag fra klubbens officielle Facebook
side.

Facebook
Klubbens officielle Facebook side er åben for alle og kræver ikke, at man har en personlig
Facebook profil.
I finder den her: https://www.facebook.com/Holtetennis
Det er en god idé at "like" denne, så man let modtager information om og invitationer til stort og
småt i klubben.
Klubben har også diverse grupper, bl.a. vores juniorgruppe, som er tænkt til brug for
kommunikation med og mellem juniorforældre: https://www.facebook.com/groups/holtetennisjunior/

Instagram
Klubbens Instagram side finder I her:
https://www.instagram.com/holtetennisklub/
eller @holtetennisklub
Hvis I ikke ønsker billeder af jeres børn på de
sociale medier, så informer venligst klubben
om dette. Vi tagger ikke børnene, og nævnes
de i teksten, bruger vi normalt kun fornavne.
Vi glæder os til at se dig på banerne og håber,
du får lige så meget glæde af vores dejlige
tennisklub, som alle vi andre.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

