Kære nye medlem.
Velkommen som medlem af Gilleleje Tennis Klub.
Vi er glade for, at du vil spille i vores hyggelige klub, og vi håber, at du hurtigt vil falde til og føle dig godt
tilpas.
Du har forskellige muligheder for at komme i gang med at spille tennis med andre medlemmer og deltage i
vores klubliv:
Klubben holder infomøder for nye medlemmer, hvor du kan møde bestyrelsen og medlemmer fra klubben,
der gerne vil hjælpe dig og andre nye medlemmer ind i klublivet. Se næste dato på klubbens hjemmeside. Du
kan også blive hjulpet af en af klubbens frivillige mentorer, som vil vise dig til rette i klubben. Skriv en mail
til klubhus.gillelejetennis@gmail.com, hvis du ønsker at blive knyttet til en mentor.
Hver torsdag kl. 17-20 er der ”Drop in”, og hver søndag kl. 9.30-13 er der ”Kammeratligt samvær”. Alle
klubbens medlemmer er her velkomne, og det er et godt sted at lave aftaler med andre om at spille. Du kan
også lave et opslag i makkerbørsen på hjemmesiden og finde nogle at spille med på den måde.
I løbet af sommersæsonen er der normalt forskellige arrangementer i klubben. Vi har standerhejsning i
slutningen af april, der er åben grill på torsdage nogle gange i løbet af sommeren, vi har venskabskampe med
andre klubber, vi har større og mindre interne turneringer, og vores klubturnering afsluttes hvert år med en
klubfest i slutningen af august.
Vi arrangerer som regel træning for seniorer i løbet af sommeren, og hvis du selv vil aftale træning alene
eller sammen med nogle andre medlemmer, kan du finde mulige trænere på klubbens hjemmeside. Følg med
på hjemmesiden og opslagstavlerne i klubhuset. Hvis du gerne vil have begyndertræning, så skriv endelig til
bestyrelsen, så vi kan hjælpe dig. Er du en habil spiller og har lyst, har du mulighed for at deltage på et af
klubbens turneringshold, der spiller mod andre tennisklubber i Nordsjælland og omegn.
Du har også mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i klubben. Jo mere du deltager i klublivet, jo
sjovere bliver det, og jo flere lærer du at kende.
Om vinteren har du mulighed for at leje en indendørs bane i klubbens hal.
Det kan være, du bare melder dig ind, fordi du gerne vil have mulighed for spille sammen med en fast
makker og ikke har planer om andet end dette. Det er selvfølgelig også i orden. Så booker I bare en bane på
www.gillelejetennisklub.dk.

Med venlige hilsen
Gilleleje Tennis Klubs bestyrelse

