TENNIS
2019
facebook eller morkovif/tennis
Kig ind og besøg os, og søg endelig om at blive
medlem.

Kontakt os
Mørkøv-IF Tennis
Formand: Jan Andersen
jan.andersen4440@gmail.com

Telefon: +45 60 63 57 46
Næstformand: Dion Jensen
kildevangen39@outlook.dk
Telefon: +45 42 38 04 91
Kasserer: Karla Frydenvang
karla@frydenvang.dk
Telefon: +45 24 25 46 74
Ungdomsansvarlig:
Anne Gylling Andersen
annegylling@hotmail.com
Telefon: +45 23 20 82 06

Besøg os på facebook, eller på hjemmesiden, hvor I kan finde diverse
billeder og oplysninger om hvad
der er sket og hvad der skal ske.
- Henriette

Sekretær: Henriette Andersen
fambirka@gmail.com
Telefon: +45 40 98 70 55
Suppleant: Kim B. Andersen
fambirka@gmail.com
Telefon: +45 22 76 43 11
Besøg os på internettet:
web: www.morkovif.dk

Sæsonkalenderen 2019

Træner
Banebookning

Junior træning

Foregår på internettet
Vores træner
hedder Kenneth
Freddin, 0g han
Træner igen i år
ungdomsspillerne.

Der er træning for de unge, hver mandag
kl. 15:45 til 17:45
Træningssæsonen starter den 6.maj 2019

Kenneth kommer
fra Holbæk og
har været tennis
træner i mange år.

Stander hejsning
lørdag den 4. maj 2019 Kl. 11:00
Velkomst
Introduktion til ny sæson
Derefter spiller vi tennis og hygger med kaffe og
Kage.
Tilbud på tennisudstyr.

NYT
Hyggetennis:
Vi spiller sammen nye og gamle medlemmer
Tirsdage d. 7. maj og d. 14. maj kl. 18.00-20.00
Har du ikke udstyr skal du ikke holde dig tilbage.
Kom endelig alligevel, vi har udstyr som du kan
låne.
.

Han kan kontaktes på:
kennethfreddin@yahoo.com
Telefon: +45 31 72 51 01

Medlemmerne vil få tildelt et login-ID og modtage en
Email med introduktion til systemet. Medlemmer kan
derefter via PC, Tablet eller Mobil gå ind på nettet og se
om der er ledige baner og booke derfra.
Er der problemer med bookning, kontakt da en fra
bestyrelsen, vi hjælper gerne.

Jyderup
Der er lavet en aftale med Jyderup Tennisklub:
medlemmer fra Jyderup, må gerne spille på
banerne i Mørkøv, og medlemmer fra Mørkøv må
også gerne spille på banerne i Jyderup, sammen med
lokale medlemmer.

Kontingent 2019

Bane nøgler

Spillere til og med 24 år kr. 250,Spillere fra 25 år
kr. 500.-

For at få nøgle til banerne kontaktes formanden
Jan Andersen.
Depositum for nøgle: kr. 100,-

Indbetaling senest 15. maj 2019
Indbetaling skal foretages til bank:
Reg: 1551 Konto: 21 52 215

Kontingent skal være indbetalt.

Gæstespillere
Husk at man gerne må tage en gæst med og
spille 1-2 gange, inden der er krav om medlemskab.
Nye medlemmer er meget velkomne

