Velkommen i Aalborg Chang
tennisafdeling
Aalborg Chang Tennisafdeling har med indgangen til 2016
ca. 75 medlemmer.
Tennisafdelingens overordnede formål er at fastholde og
udvikle tennisspillet i lokalområdet. Det skal være et
attraktivt fritidstilbud til alle aldersgrupper og på en
sådan måde, at man tilskyndes til frivilligt at engagere sig i
det sportslige såvel som det sociale liv i klubben.
Afdelingen drives af frivillige. Hvert år vælges et spillerog et baneudvalg, som sørger for træningstider og baner
samt trænere og koordinatorer til de forskellige aktiviteter.

Tennis i Aalborg Chang
Vi spiller tennis i Aalborg Chang primært for at have det
sjovt med hinanden. Vi satser dog på at vinde alle de
turnerings- kampe, vi deltager i. Vi har 4 seniorhold, der
spiller turnering.
Det er vores mål også at få etableret børne-/ungdomshold.
Vi har 4 gode kunstgræsbaner, som vi kan spille på HELE
året.
(På almindelige grusbaner, kan der ikke spilles om
vinteren.)
Prøv bare at spille en solskinsdag i januar. Det er herligt!

Det forventer vi af dig som Chang
tennisspiller
-Vær stolt af at spille for Aalborg Chang
-Vær en god og retfærdig spiller og taber
-Når der er træning....så trænes der
-Der skal være plads til alle
-Vis respekt for modstander, medspiller og træner
-Vi taler pænt til hinanden
-Vi er gode kammerater – i både med- og modgang

Reglement for brug af banerne
Findes på opslagstavler og på hjemmesiden

Påklædning og udstyr
I tennisafdelingen stiller vi ikke de store krav til udstyr
og påklædning.
Du skal dog stille med udendørs tennissko samt egen
ketsjer og bolde.
Klubben har enkelte ketsjere og bolde, der kan lånes i
en prøveperiode.

Turneringer, stævner mm.
Afdelingen tilmelder relevante hold til de officielle
holdturneringer alt efter spillernes ønsker. Stævner
annonceres i relevant omfang på tavler og
hjemmesiden aalborgchang.dk. samt ikke mindst
Facebook gruppen Aalborg Chang Tennis. Tilmeld dig
den snarest muligt!

Kontingentsatser for sæsonen 1. april
2016 til 31. marts 2017
Junior:
Studerende:
Senior:
Par:
Familie:

Kr. 450 (til og med det år man fylder 18 år)
Kr. 450
Kr. 900
Kr. 1350
Kr. 1500 (inkl. børn til og med det fyldte 18. år)

Turneringsspillere betaler kr. 400,- ekstra årligt til delvis
dækning af kamp-udgifterne.
Medlemmer, der i forvejen betaler kontingent for at spille
fodbold i Chang, kan spille tennis for ½ pris. Henvendelse
herom skal ske til Svend Riis, tlf. 98180887,
tosve@stofanet.dk.

Opslagstavler
Sæsonen starter officielt med
standerhejsningen
lørdag d. 30. april kl. 14 med
Efterfølgende doubleturnering.
Gæstespil
HUSK, der er mulighed for, at medlemmer op til 3
gange årligt, kan tilbyde en gæst/ven spillemulighed
uden betaling. Ved reservationstavlen er ophængt en
gæstebog, hvori gæstespillere samt medlemmer skal
indskrive sig, inden spillet går i gang.
Gæstespil bygger på tillid, så alle timer skal skrives ind i
bogen, inden man går på banen.

Træning
Turneringsspillere:
Mandag kl. 17.00 – 18.30
Juniorer, motionister og nye medlemmer:
Torsdag fra kl. 17.30 – 18.30, herefter samspil til kl 20
Fri adgang for alle medlemmer.
Forbehold for evt. ændringer; følg med på
aalborgchang.dk

Der er opslagstavler i klubhuset og ved banerne.

Prøvespil
Nye medlemmer kan ved henvendelse til Svend Riis, tlf.
98180887, tosve@stofanet.dk, få et prøvemedlemsskab på en
måned for kr. 100 pr. person.

Adresseliste
Baneanlæg: Provstejorden 15, 9000 Aalborg.
Formand og turneringstennis:
Kurt Gram, Østre Havnegade 44, 4.tv., 9000 Aalborg,
tlf. 61318289, kurt.2gram@gmail.com
Kontingent, baner og nøgler:
Svend Riis, Lunavej 19, 9200 Aalborg SV, tlf.98180887,
tosve@stofanet.dk
Changs telefoner: Changs cafeteria: tlf. 98184990
Changs kontor: 98184377
Hjemmesider:
aalborgchang.dk
Facebook:
Aalborg Chang Tennis
Information:
jtu.dk og dgi.dk

PRØVESPIL

4 kunststofbaner

Nye medlemmer kan få et
prøvemedlemsskab for
Kr. 100 for en måned

Der kan benyttes hele året!

50% rabat til fodboldspillere
Betaler du kontingent
for at spille fodbold i Chang
kan du få rabat i Changs tennisafdeling

Torsdagshygge i maj måned

Prøv bare at spille en
solskinsdag i januar.
Det er herligt!

Har du tid og lyst til spil og
samvær, er du velkommen på
banerne torsdag formiddage fra
kl. 10 til kl. 12 i maj måned.
Ingen tilmelding!

Gæstespil
HUSK
Standerhejsning
Lørdag den 30. april kl. 14.

Medlemmer kan 3 gange i løbet
af en sæson tage en gæst med
uden ekstra betaling

TENNIS
SÆSON
2016

