
Nyhedsbrev juni 2022  

Der holdes sommer tennis-camp for juni-

orer i uge 27 

Tilmelding kan ske via DGI:  

h�ps://www.dgi.dk/

arrangementer/202209806009?

_ga=2.208924754.1557338334.16541835

66-1343697227.1654183565 

Træneren er en vi kender: Nicholas Jo-

nes, træner i klubben. Du behøver ikke 

være medlem for at deltage. 

Wimbledon lige om 

hjørnet 

Wimbledon er lige 

om hjørnet, og kan 

ses i klubhuset. 

27. juni-10.  juli. 

Drop in i ny udgave 

Fælles spil (Drop In) har eksisteret i klubben i en del 

år, og er en lejlighed #l at mødes uformelt og uden 

#lmelding og spille med nogen, man normalt ikke 

spiller med.   

For et par år #lbage var der lav #lslutning #l Fælles 

Spil— o'e mødte ingen op – og klubben valgte at 

lave niveau inddeling, for at gøre det a)rak#vt at 

spille for både øvede og mindre øvede spillere. 

På bestyrelsesmøde forleden blev vi enige om,  at 

ideen med niveau inddeling ikke fungerer op#malt. 

De)e bygger på erfaring fra de sidste 5 torsdage, 

hvor der kun er mødt 8-12 medlemmer op. 

Det er en svær opgaven at stå for at fordele med-

lemmer ud på banerne,  når der ikke er flere end ca. 

10, der møder op, og så opnår man ikke den ge-

vinst, der er med Drop In, at de mere kamperfarne 

give #ps og tricks videre #l de mindre kamperfarne 

ved at spille sammen på tværs af niveau. 

Det er et dilemma, og vi skuffer sikkert nogle af Jer,  

men bestyrelsen var enige om at prøve UDEN ni-

veauinddeling—resten af sæsonen. 

 

Vi håber på stor opbakning 7l Drop In.   

KLUBMESTERSKAB igen i år 

Tradi#onen tro a6oldes der klubturnering i Ry Tennis Klub, hvor vi spil-

ler singler og doubler på alle niveauer. Alle kampene afvikles i august, og 

finaledagen er lørdag den 27. august. 

Denne gang er det double makkerparret, Thomas Nørgaard og Hans Jør-

gen Hansen (bedre kendt som Hansi), der står for planlægningen af klub-

turneringen.  

Nærmere info følger på mail, og vi håber naturligvis at mange vil melde sig. 

Vil du ikke gerne have rene toile�er? 

Vi mangler et par stykker  

#l at rengøre klubhuset. 

Det tager ikke meget #d 

at feje gulvet og rengøre 

to toile)er. Skriv dig gerne 

på tavlen. 



Nyt fra køleskabet 

I sidste nyhedsbrev e@erspurgte vi én 7l at 

købe light sodavand – den gode nyhed er ,at 

der er en der 

har meldt sig. 

TAK for det:-) 

 

 

Lille bøn fra Frank, træneransvarlig 

I er velkommen #l at beny)e Jer af klubbens bolde, 

men det er vig#gt at sortere af hensyn #l den næste, 

der skal bruge boldene. Det vil sige:  

Røde bolde for sig 

Orange bolde for sig  

Grønne bolde for sig  

OG så ”bor” disse Tecnifibre bolde 

i boldmaskinen. Det er vig#gt at 

det er ensartet bolde, når man 

spille med boldmaskinen, så 

derfor husk ikke at ligge blande-

de bolde i maskinen af hensyn 

#l den næste spiller.   

Husk at vedligehold banerne  

Det er afgørende vores grusbaner holdes vedlige hverdag, og det kan vi alle være med #l at sørge 

for. Kim Sørensen fortæller i denne video, hvordan man gør: 

h)ps://www.facebook.com/laerke.holm1/videos/547085780301675 

Hvis du ikke kan åbne videoen, er det måske, fordi du ikke er medlem af Ry Tennis Klubs gruppe. 

Du kan du anmode om at blive medlem ved at søge på denne gruppe på Facebook: Ry Tennis —

lukket gruppe 

Når det har regnet 

Man kan ikke spille, når der er vådt/vandpy)er på banerne. Men 

så snart det meste af banen er tør, men enkelte vandpy)er #lba-

ge, kan man bruge ”svampen”, der står i skuret og suge vandet op 

i den #lhørende røde spand. Dere'er smid et let lag nyt grus på 

og køre over med fejekosten. VUPTI så kan du spille igen. Her er Hansi i gang med svamp og spand.  

 

Pizza e@er juniortræning 

E'er træning 14. juni #lbyder 

klubben hygge og pizza.   

 

Mange nye senior medlemmer 

Nye medlemmer modtager en velkomst mail og 

#lbud om at få en mentor #lkny)et. Derudover er 

der gra#s træning hver #rsdag for nybegyndere. 

Men hvis du stadig synes du mangler én makker 

at spille med, så har vi en messengergruppe som 

du søger på Facebook: Ry tennis - samspilsgruppe 

for nye, grønne og blå spillere og anmoder om 

medlemskab.  

Rundet 200 medlemmer 

Næste torsdag 9/6 #l drop-

in byder vi på et glas bobler 

i anledning af, at vi er passe-

ret 200 medlemmer (sidste 

år var det e'er 1.7. vi run-

dede 200 medlemmer). 

Der er fak#sk  idag 6. juni 215 medlemmer ( dog 

inkl. boldmaskinen som man kan booke i systemet).  


