
Dragør august 2018

Kære medlem.

Vi indbyder hermed for 45. gang til sæsonstart i Hollænderhallen

Tirsdag den 21. august 2018 fra kl. 18:00.

Medlemmer vil ved fremmøde få udleveret et lodtrækningsnummer. 
De der ønsker at spille double får 2 numre. 

Fra kl. 18:30 trækkes der lod, således at man vælger bane i den rækkefølge man bliver
udtrukket. 

Fra ca. kl.  19:00 indmeldes nye medlemmer.

Kontingentet udgør kr.  300,00 pr. person, og betales KONTANT ved indmeldelsen!!
Herudover betaler nye medlemmer indmeldelsesgebyr på kr. 100,00

Medlemmer, der ikke ønsker - eller er forhindret i - at møde op den 21. august, kan
deltage på lige fod, ved senest  19. august 2018 at tilmelde sig via hjemmesiden
under punktet “tilmelding”. HUSK at overføre penge til Tændhættens konto, 
(Reg.: 5324 Konto: 0243 036) ellers er tilmeldingen IKKE gyldig. 

Alternativt kan man sende kontingentet (kr. 300,00 pr. person) og oplysning om navn,
adresse, telefonnummer på alle medlemmerne. Skriv MINDST 3 baneønsker i
prioriteringsrækkefølge, og gør opmærksom på eventuelt ønske om at spille double. Det
hele sendes til:

Henning Bothmann, Hvidtjørnen 57, 2791 Dragør.

Banetider sæson 2018/19

 
kl. 08:00-15:00Lørdag 
Kl. 19:00-22:00TorsdagNordstrandsskolen
kl. 11:30-14:30Lørdag
kl. 21:30-22:30Torsdag 
Kl. 20:00-22:00Tirsdag 
kl. 19:30-22:30MandagHollænderhallen

                     

Spillere der ønsker at spille på Nordstrandskolen skal have udleveret et nøglekort. Dette
kort udlånes af klubben mod et depositum på 100,- Kr. som også betales ved
indmeldelsen.



Åben banetid for alle.

I den kommende sæson vil der igen blive etableret en "åben banetid" for alle
herrer/damer om lørdagen i tidsrummet kl. 11:30-14:30 på bane 11 og 12. 
Hvis der er et par medlemmer, der ønsker at være holdledere på den “åbne banetid”, må
I meget gerne sende en mail til Henning (hb@taendhaetten.dk). 

HUSK: MEDLEMMERS børn under 18 år kan blive medlem for kun 50,00 kr. for hele  
sæsonen. Dette barnemedlemskab giver ret til at spille på forældrenes banetid, (OBS:
der skal være betalt for 2 voksne på banen) samt evt. andre af klubbens tider der
måtte stå ledige.

Fortæl dine venner og bekendte om Tændhætten og vores mange gode tilbud,
herunder billigt kontingent, åben banetid for alle, samt gode banetider.

Vi glæder os til at se dig igen i den nye sæson.

Altid up to date på: www.taendhaetten.dk


