
 

 
 

Odder den 16. august 2018 
 
 
INDENDØRS TENNIS PÅ PARKVEJENS SKOLE FOR VINTERSÆSONEN  2018 og 2019   
 
Kære medlem. 
Så er vi klar med tennismulighederne på Parkvejens Skole for den kommende vintersæson 2018 og 2019. 
 
Vi skal have fordelt timerne og ligesom sidste år gælder tilbuddet også klubbens ungdomsmedlemmer. Det vil 
dog være på samme vilkår som for seniormedlemmerne. Der vil ikke være nogen træner til stede, så det 
kræver, at man kan ”klare sig selv” eller få lidt forældrehjælp. Tirsdagen vil som udgangspunkt være reserveret 
til ungdomsspillere. 
 
Vi har i år 28 timer på Parkvejens Skole.  
Timerne er placeret således: 
 
Tirsdag kl. 16.00 – 19.00  
Torsdag kl. 19.00 – 21.50             Omklædningsrummet skal være forladt senest kl. 21.50. 
Fredag kl. 16.00 – 18.00              
Lørdag kl. 08.00 – 18.00  
Søndag kl. 08.00 – 18.00  
 
Vi kan starte med at spille fra tirsdag den 23 oktober 2018 (efter efterårsferien) til og med søndag den 14. 
april 2019 (når påskeferien starter). 
Hvis der er pladsmangel er der kun mulighed for at spille doubler. 
Vær opmærksom på, at gulvet er en del hurtigere og noget anderledes at spille på end grusbanerne, hvorfor 
det kræver nogen rutine at få et godt udbytte af spillet. Spil eventuelt med blødere bolde!  
 
TILMELDING. 
Hvis du ønsker at spille indendørs tennis, skal du sende en mail til –bent.mieritz@yahoo.dk - med følgende 
oplysninger om jeres hold senest den 22 september 2018. 
 
Navn: ____________________________________________   mail_______________________________ 
 
Tlf.nr.: ___________________ 
 
Jeg vil helst spille __________dag kl. __________ eller ____________dag kl.  ____________ 
 
Jeg vil gerne danne hold med følgende spillere: 
 
Navn: ________________________________   Tlf.nr.: ______________ mail_______________________________ 
 
Navn: ________________________________   Tlf.nr.: ______________ mail_______________________________ 
 
Navn: ________________________________   Tlf.nr.: ______________ mail_______________________________ 

 
BETALING. 
Betaling af indendørskontingentet på kr. 400,- skal være sket senest den 10 oktober 2018.  
Betaling med dankort:  
Start på hjemmesiden www.oddertennis.dk . Indtast Brugernavn og Password og klik på LOGIN HER.  
Vælg EVENTS i den grønne menubjælke og vælg undermenuen TILMELDING.  
Vælg aktiviteten Vintertennis og klik på LÆS MERE & TILMELD (med grøn tekst).  
Acceptér to betingelser og gå til betaling. Indtast Dankortoplysningerne og gennemfør betalingen. 
Spiller man på to hold, skal man tilmelde og betale sig to gange. 
. 
Spilleplanen udsendes den første uge i oktober 2018. 
Fortsat rigtig god fornøjelse med den resterende del af udendørssæsonen. 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen 

http://www.oddertennis.dk/

