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Nærum Tennisklub 2020

Danmark er p.t. i en exceptionel situation: corona-virussen er over os, og det kan
også mærkes i tennisregi. Tennishallen er lukket indtil videre, hvilket betyder
aflysning af træning, 45+ og ’almindeligt’ spil.

Kære medlemmer
Vi glæder os til at møde jer i frisk luft på vores dejlige baner. Vores banemand
Poul er allerede i gang med klargøring. Bestyrelsen planlægger en række
spændende initiativer, som vil gøre det endnu bedre at spille tennis, og som
også vil tiltrække nye medlemmer. Vi taler med DTF (Dansk Tennisforbund) og
DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) om en række aktiviteter, som vil
løbe over sæsonen. Desværre er alt forsinket på grund af corona-virussen, men
så snart det er på plads, vil vi informere jer på hjemmesiden
www.naerumtennis.dk
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Vi mødes til standerhejsning

lørdag den 2. maj 2020 kl. 10.00
Dagen markeres – vanen tro – med taler, flag, morgenkaffe og tennis.
Obs.: Hvis vejret er med os, banerne er klargjorte, og idrætsanlæg igen får lov at
åbne, kan banerne muligvis benyttes før den 2. maj. Se NT’s hjemmeside for
yderligere informationer.

Nyhed
Efter standerhejsningen vil vi kl.11 med tennisklubber over hele landet
festligholde Tennissportens Dag.
Det betyder, at vi sammen med DTF og DGI gennemfører et
introduktionsarrangement særlig målrettet til nye og nyere medlemmer og andre,
som overvejer at melde sig ind. Specielt familier med børn er meget velkomne.
Vi beder alle NT’s medlemmer om gøre reklame for dette arrangement over for
familie, venner og naboer i alle aldre!

Nye initiativer i 2020
Af nye initiativer kan nævnes følgende, som endnu ikke er faldet helt på plads:
•
•
•

Samarbejde med DTF og DGI om træning af juniorer og seniorer
Tennisportens Dag den 2. maj
Samarbejde med DGI om familietennis.

Bestyrelsen vil orientere medlemmerne på hjemmesiden så hurtigt som muligt.

Aktiviteter for seniorer (medlemmer over 18 år)
•

’Hyg Ind’. Doubler og hygge for øvede seniorer: Alle onsdage hele
sæsonen kl.18 – 21. Kom med eller uden makker; ingen tilmelding eller
banereservation. Husk kr.10 til et glas vin. Klubben byder på kaffe.

•

’Åbent Hus’: Tirsdag og torsdag for alle niveauer kl. 9 – 11. Alle fire baner
er reserveret til formålet, og der er god tennis, hygge og kaffe på
terrassen. Ingen tilmelding nødvendig.
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•

Tre turneringshold: Herrehold+40, Golden Age+60, motionshold (ingen
alderskrav). Interesserede i at spille turneringshold kan henvende sig til
Alice Malcolm (26 87 18 09).

•

NT Cup med efterfølgende grill: 12. (aften) – 13. juni.

•

Spilleudvalget vil tilstræbe at genoplive klubmesterskaberne med finale
den 5. september.

•

Generalforsamling: 5. september.

•

Banerne lukkes tidligst efter efterårsferien (uge 42).

•

Klubhuset lukkes 15. september.

Træning for klubbens seniorspillere
Nærmere informationer herom vil blive lagt på hjemmesiden, når der er lavet en
endelig aftale med DTF.
Tilmelding og betaling sker via NT’s hjemmeside.
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Aktiviteter for juniorer
Træning
Juniortræningen varetages i samarbejde med DTF af uddannede trænere. Træningen
følger de internationale Play & Stay-principper. Det er spilbaseret træning tilpasset den
enkelte spillers niveau. De sportslige målsætninger er at forbedre spilleteknik og
spilforståelse hos den enkelte spiller, samt at fremme spilleglæde og god opførsel på
tennisbanen.
Ud over træningen vil der være sociale aktiviteter med henblik på at udvikle relationen til
tenniskammerater og sammenhold i klubben.
Oplysninger om tidspunkter for juniortræningen vil blive offentliggjort på
hjemmesiden, så snart forhandlingerne med DTF er faldet på plads. Tilmelding
finder sted på hjemmesiden under fanen ’juniorer’.

Summer Camp
Junioraktiviteterne omfatter herudover en summer camp i uge 27 (29. juni – 2.
juli). Tilmelding hertil sker på NT’s hjemmeside.
Øvrige aktiviteter, herunder turneringer, vil blive planlagt af trænerne. Nærmere
informationer vil blive givet til træningen og/eller på hjemmesiden.
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Det praktiske
Online banebooking
Via klubbens hjemmeside www.naerumtennis.dk kan du fra din PC eller
mobiltelefon få overblik over ledige baner og booke (eller aflyse) din reservation.
Gå ind på ’book bane’/’sommer banebooking’ og log på med medlemsnummer
og adgangskode. ’Gamle’ medlemmer beholder samme medlemsnummer og
adgangskode som sidste år. Hvis du har glemt nummer og kode, så send en email til vor kasserer på ’4bruun@gmail.com’.
Banerne bookes ’fra hel til hel’, altså fx fra kl.14 – 15.
Når du er logget på ’sommer banebooking’, kan du øverst i skærmbilledet også
vælge ’dine oplysninger’ og herefter ’medlemsoplysninger’. Her kan du tjekke
dine kontaktoplysninger og evt. rette disse. Vi opfordrer alle medlemmer til at
gøre dette.
Det øgede fokus på datasikkerhed betyder, at vi vil opfordre alle medlemmer til
at vælge (eller ændre) deres adgangskode, så den indeholder både små og
store bogstaver og tal.
Betaling af kontingent og træning (inden 20. april)
Det sker via klubbens hjemmeside www.naerumtennis.dk på siden ’book bane’ /
’sommer banebooking’.
Log på med medlemsnummer og kode, så kan faktura betales, kontingenter
købes og træning betales on-line med Dankort. Hvis du er i tvivl, så send en email til kassereren på ’4bruun@gmail.com’.
Kontingent for sæson 2020 blev på generalforsamlingen fastsat til:
• Seniorer (over 18 år)
kr. 1.350
• Juniorer (til og med 18 år):
kr. 600
• Passivt medlem
kr. 150
• Nabomedlemsskab
kr. 775
Der er rabat på 50 % til den anden og de følgende juniorer i samme husstand.
Bemærk, at man i NT først skal betale seniorkontingent som 18-årig (ikke som 16-årig).
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Nye medlemmer
Hvis du er nyt medlem, finder du vejledning til indmeldelse på hjemmesiden. Vælg
’medlemskab’ øverst og i undermenuen og gå herefter videre til ’vejledning til indmeldelse’.
Indskud for nye medlemmer:
•
•

Seniorer: kr. 200
Juniorer: kr. 100

Indskud refunderes ikke ved udmeldelse.
Nabomedlemskab i 2020
Vi fortsætter med det såkaldte ’nabomedlemskab’ til reduceret kontingent uden
indskud, kr. 775. Nabomedlemskab forudsætter fuldt medlemskab i en anden
tennisklub i Rudersdal Kommune. Betaling sker igen on-line, se afsnit om
’betaling af kontingent og træning’ ovenfor.

Nærum Gymnasium
Gymnasieelever fra Nærum Gymnasium kan – mens de går i gymnasiet – spille
for juniorkontingent. Venligst send en e-mail til kassereren herom.

Gæstespillere
Medlemmer kan invitere gæstespillere for kr. 50 pr. time. Betaling sker igen on-line (før der
spilles), se afsnit om ’kontingent og træning’ ovenfor.

Vi glæder os til at møde jer og nye medlemmer på banerne i NT.
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Nærum Tennisklubs bestyrelse
Formand:

Douglas Malcolm
Egehegnet 11, 2850 Nærum
Mobil: 27 82 16 25
E-mail: formand@naerumtennis.dk

Kasserer:

Eskil Bruun
Virumbakken 12, 2830 Virum
Mobil: 30 52 28 34
E-mail: kasserer@naerumtennis.dk

Referent:

Henrik Hänschell
Skodsborg Strandvej 17B, 2942 Skodsborg
Mobil: 50 58 86 85
E-Mail: henrik@hanschell.dk

Hal-repræsentant:

Ditte Smith
Nærum Gadekær 13, 2850 Nærum
Mobil: 61 71 10 76
E-mail: ditte@dittesmith.com

Spilleudvalgsformand:

Hans Jessen
Bystykket 7, 2850 Nærum
Mobil: 26 19 50 57
E-mail: hansijessen@gmail.com

Spilleudvalgsmedlem:

Anne Friis
E-Mail: annefriis1@yahoo.dk

Seniortræning:

Torben Pretzmann
Hegnsvej 17, 2850 Nærum
Mobil: 60 14 14 20
E-mail: seniortraening@naerumtennis.dk

Juniorledere:

Iben Borbye Redfern
Fruerlund 18
2850 Nærum
Mobil: 60 64 60 08
E-mail: juniortraening@naerumtennis.dk
Sune Worm Mortensen
Alfred Christensens Vej 30, 2850 Nærum
Mobil: 28 51 93 63
E-mail: juniorleder@naerumtennis.dk

Nyhedsredaktør:

Lise-Lotte Hjulmand
Hegnsvej 64, 2850 Nærum
Mobil: 21 42 64 54
E-mail: l.hjulmand@gmail.com
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