Velkommen til Holte Tennisklub
2019

Kære nye medlem
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 medlemmer, men følg løbende med
på klubbens hjemmeside og de sociale medier.

Turneringsaktive seniorer
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 16
juniorhold spændende fra U10 til Golden Age.
Hvis du er interesseret i at komme med på et hold, så kontakt vores sportchef, Lucas Hjorth, på
mail sportschef@holtetennisklub.dk.

Motionister
For motionister har vi også mange tilbud:
•

Motionisttræning
Der bliver løbende afholdt træning og træningscamps på mange niveauer.
Tilmelding via klubbens hjemmeside
https://www.holtetennisklub.dk/cms/EventOverview.aspx

•

Drop-in Onsdagsbold
Tennis for alle motionister. Man møder op på Carslmindevej kl. 18. Her bliver alle inddelt i
hold, der spiller på tværs af alle banerne. Ingen forhåndstilmelding.

•

Drop-in Torsdagsbold
For ældre spillere med mulighed for at spille fra 9:30 – 11.

•

Seniorspil – lørdagsdoubler
For seniorspillere på hold

•

Sociale ture til vores venskabsklubber
Klubben har flere venskabsklubber i udlandet bl.a. Båstad og Stavanger
Vi planlægger at arrangere sociale ture for klubbens medlemmer dertil.

Velkommen til Holte Tennisklub
2019
Læs mere her:
https://www.holtetennisklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=1312

Sociale arrangementer
Klubben arrangerer hvert år klubmesterskaber afsluttet med klubfest i september, og i år arbejder
vi også på at arrangere en sommerfest og en julefrokost. Følg med på hjemmesiden og de sociale
medier for mere info om dette.

Hvordan bliver jeg informeret
Klubben har en hjemmeside og er natuligvis aktiv på både facebook og Instragram.
Herudover bliver invitationer til særlige arrangementer også sendt ud pr. mail til medlemmerne.

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

Facebook
Klubbens officielle Fasebook-side er åben for alle og kræver ikke, at man har en personlig
Facebook profil.
Det er en god idé at "like" denne side, så man let bliver orienteret om stort og små i klubben og
inviteret til div arrangementer.
I finder den her: https://www.facebook.com/Holtetennis
Klubben har også diverse grupper, som af mange hensyn er lukkede, men ved ansøgning, vil man
hurtigt blive optaget.
Den mest aktive er nok 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
Klubbens intention er, at alle offentlig tilgængelige billeder tagget med #holtetennisklub skal blive
vist på klubbens hjemmesiden.
Vi håber, du får lige så meget glæde af vores dejlige tennisklub, som alle vi andre.
Med sportslig hilsen
Bestyrelsen

