Hvis du ikke allerede har ryddet kalenderen lørdag den 29. september,
skal du gøre det nu!
For her er dagens og aftenens program:
Klubmesterskab

Kl. 10-17 afvikles der finaler i klubmesterskab på bane 3 & 4
Kom og hep på finalisterne!
Der er frugt, snacks og sodavand til alle spillere og tilskuere.

Handicap-turnering

Kl. 14-17 afvikler vi på bane 1, 2, 5 og padelbane en handicap-turnering, hvor alle
uanset evner (til tennis) har samme vinderchancer.
Og der er mange præmier: Der er præmier til de 3 bedst placerede kvindelige og til de 3 bedst
placerede mandlige deltagere - og herudover er der 3 lodtrækningspræmier, som dem, der ikke
blev mellem de 3 bedste, har chancen for at vinde.
Og vi bliver ved ….
For bagefter holder vi klubfest resten af aftenen.

Klubfest

Kl. 18:00 mødes vi til en velkomstdrink på terrassen oppe mellem de 2 badmintonhaller
(gå op ad trappen til NV lokalet).
Herefter byder klubben på noget godt at spise og drikke:
Bl. a. lækker forret, kulinariske oplevelser fra grillen,
salatbord, dessert samt vin øl og vand.
Og der vil være masser af musik – både levende med bandet ”The Heaters” og
via et super musikanlæg, hvor du via sidstnævnte har mulighed for at få spillet
netop de numre, du har på din smartphone.

Din ægtefælle/ samlever/ kæreste, som måske ikke er medlem, skal naturligvis ikke sidde
derhjemme og surmule – han/hun er nemlig også velkommen til at deltage i såvel turnering
og/eller klubfest (manglende tennisevner er ingen hindring, da det jo er en handicapturnering,
vi afvikler).
Pris for deltagelse (dækker alt) er kun kr. 175 pr. person både for medlemmer og for eventuelle
ledsagere, som ikke er medlemmer.
Beløbet betales kontant, når vi mødes til velkomstdrink kl. 18.
Tilmelding senest torsdag den 20. september
På liste ophængt ved klubhusets terrasse eller via mail til klubfest@gladsaxetennisklub.dk
(angiv om der deltages i handicapturnering og/eller fest).
Venlig hilsen
Bestyrelsen

