SENIOR-DAME-TENNIS-TRÆF I NTK
Lørdag den 2. april 2022
fra kl. 12.40 -17.00 + after party til kl. ?☺
Under Sjælland Syd var vi nogle damer, der snakkede sammen om at det kunne være hyggeligt og
sjovt, hvis vi mødtes på tværs af klubberne og spillede noget god, sjov og lærerig tennis på tværs
af niveau. Altså ikke et stævne.☺
Jeg har grebet bolden, og skal straks beklage at tiden er løbet fra mig og I derfor ikke får lang svar
tid.
Dagens program forestiller jeg mig kommer til at se nogenlunde ud som nedenstående:
•
•
•
•
•
•
•

12.40 - Vi mødes i hallen og hilser på hinanden
o Husk der er mulighed for omklædning i klubhuset
13.00 – Let the game begin – vi griber ketcherne og går på banerne (jeg forsøger at lave en
plan, når jeg ser, hvor mange vi bliver)
15.00 Fælles kaffepause (Marianne/NTK sørger for kaffe/te og kage)
15.30 Vi går på banerne igen
17.00 Spillet slutter
17 – 18 – mulighed for bad og omklædning. Og vi hjælpes ad med at gøre klar til spisning
og hygge
18.00 – Vi sætter os til bords i klubhuset☺

Forplejning: Kaffe/te og kage
Vi medbringer selv drikkevare til hele dagen (undtagen kaffe/te) – inkl. Fx vin/øl til middagen (Der
vil IKKE være salg af drikkevare o.a.)
Middag: ”Sammenskuds versionen”. Snak sammen og aftale indbyrdes, hvad I tager med. Beregn
til det antal I er. Alle retter sættes på en buffet og er fælles for alle. (Giv besked i tilmeldingen om,
hvor mange I deltager i middagen – forhåbentlig Jer alle ☺)
Målgruppe: Tennis-glade-seniordamer ☺ fra klubberne i Faxe, Fladså, Sorø, Vordingborg, Hyllinge
og Næstved
Tilmelding: Senest den 26. marts 2022 til Marianne Vibo på mail ”maje1404@gmail.com” eller sms
til 40320550. Husk navn, mailadresse og tlf.nr. Husk at angive om I deltager i middagen. Faxe, Fladså,
Sorø, Vordingborg, Hyllinge, - hvis muligt gerne en samlet tilmelding med info.
Pris: 80 kr. per deltager (dækker over baneleje) evt. overskud går til kaffe/te og kage mm. Betales
ved tilmelding via Mobilepay til 1378RU, skriv navn og klub på betalingen (Betaler I samlet, så skriv
alle navne på please ☺).
Lokation: Næstved Tennisklubs hal, Nygårdsvej 102, 4700 Næstved
På vegne af Næstved Tennis Klub (NTK) håber jeg, at se så mange af jer som muligt, at vi får en
fantastisk, fornøjelig dag i tennis og hyggens tegn, samt at vi kan starte en god og tilbagevendende
tradition op.
De gladeste tennis-hilsener Marianne Vibo, NTK.
(Beklager hvis jeg har glemt noget … forbehold for ændringer tages ☺ ☺ ☺)

