Nyhedsbrev november 2015

Kære medlemmer af Roskilde Tennis Klub

Her får I et nyhedsbrev fra bestyrelsen med lidt informationer om, hvad vi arbejder med i øjeblikket.
Det er et supplement til de nyhedsbreve, som vores klubchef Emil sender ud om aktuelle arrangementer.
Vi vil dog gerne sige, at det er en stor glæde at se hvor mange i klubben, der melder sig, når vi har
tilmelding til almindelig træning og de tematræninger, der er blevet udbudt her i efteråret. Den store
søgning er et stort cadeau til vores trænerteam. Vi kan vist godt tillade os at rose os selv for at have samlet
et af de bedste trænerteams i Danmark. Det kan kun økonomisk lade sig gøre, fordi medlemmerne er så
interesserede i at blive bedre. Der er jo betaling for træning oven i det almindelige kontingent.
Udover træning er der henover vinteren tilbud om at deltage flere andre arrangementer, både for børn og
voksne. Aktuelt er der juniorsøndage, mixturnering, tilmelding til Sjællandsmesterskaberne, hvor der
rækker for både elite og bredde, book in for begyndervoksne om lørdagen, søndagstennis og senere
kommer der så nytårsturnering og klubmesterskaber. Hold øje med hjemmesiden – og de mails, der
kommer fra Emil.
Det er i øvrigt en god idé at gå ind på klubbens Facebookside og give os et ”Synes om”. Så får du hurtigere
besked om klubbens arrangementer.

Hallen godt fyldt
Al den aktivitet gør også, at vores fire baner i hallen er rigtig godt booket op – på hverdage til bristepunktet.
I weekenden skal der både være plads til fritegning og vores mange aktiviteter og turneringer, så her er
også rigtig godt fyldt.
Bestyrelsen og et nedsat haludvalg har derfor længe arbejdet på udvidelsesplaner. Timingen er rigtig god
lige nu. Dels er vores banesituation som nævnt meget presset, dels er vi netop i år færdig med at betale af
på den nuværende hal, som vi fik opbygget for 30 år siden. Det er faktisk ret flot, at vi som klub har magtet
at bygge, drive og betale en hal – og nu er klar til næste step.

Medlemsmøde om haludvidelse
Det seneste halve år har der været arbejdet meget med dette projekt. Vi har også været i dialog med
Roskilde Kommune, for der er mange ting, der skal falde på plads, hvis vi skal ende med en haludvidelse. I
disse dage har vi endnu et møde med kommunen. Vi vil meget gerne fortælle mere om hvor langt, vi er
med haludvidelsen på et medlemsmøde
Mandag den 7. december kl. 19 i RTK-hallen i Darup.
På mødet viser vi plancher og fortæller om planerne – herunder vil der på dette tidspunkt være aktuel
information om de seneste møder med Roskilde Kommune.
Når/hvis vi ender med et udvidelsesprojekt, så skal det behandles på en ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling, så på medlemsmødet kan der ikke blive truffet beslutninger. Men vi kan mærke, at
interessen for projektet er stor, så vi vil gerne informere allerede nu. Der er naturligvis grænser for, hvor
mange vi kan være i ”Sporvognen”, som vi kalder opholdslokalet ude i hallen, men forhåbentlig er der plads
til alle, der har lyst til at kigge med.

Jer, der spiller og træner i hallen mandag aften, I skal være forberedt på, at der denne aften ikke bliver
mulighed for at sidde og hyggesnakke efter træning, men I er naturligvis meget velkomne til mødet.

Nyt gulv
Udvidelse eller ej så er vores gulv i hallen desværre noget slidt ved servelinjerne. Vi har undersøgt sagen, og
en reparation er desværre ikke mulig. Vores banemand, Kurt Jensen, gør hvad han kan for at fylde hullerne
med sand, men godt er det ikke. Vi står derfor for at skulle udskifte belægningen med en ny.
Tidligere har der været rigtig stor forskel på vores græstæppebelægning med sand og det noget hårdere
hardcorebelægning. Imidlertid er der sket en stor udvikling, så det nu er muligt at få rigtig gode underlag,
der ikke er hardcourt, men derimod softcourt.
Vi lægger op til en klubtur engang efter nytår, hvor interesserede kan komme til at spille på det nye
softcourt-gulv. Flere andre haller har nemlig fået det lagt. De medlemmer, der har været på klubtur til
Båstad i Sverige, har fx prøvet at spille på den slags belægning. Her på Sjælland er det fx Hørsholm og Nivå.
Det nye underlag er også skånsomt for bentøjet og dermed et rigtig godt underlag for både motionister og
elitespillere. Samtidig får vi en tiltrængt mulighed for at gøre noget ved indeklimaet i hallen.
Også det vil vi fortælle mere om på medlemsmødet.

Der skal være plads til alle – brug og misbrug af gæstebooking
Og apropos halkapacitet så har vi på det seneste konstateret flere kreative måder at booke baner på, fx ved
brug af muligheden for gæstebooking.
Det er selvfølgelig dejligt, at vores hal bliver brugt rigtig meget – og at der er spillere, der meget gerne vil
spille flere gange om ugen. Men vi har også en forpligtelse til, at alle har en mulighed for at komme til – og
det kan i forvejen være svært, når træning og kontrakttimer fylder meget.
Vi vil derfor gerne pointere: Muligheden for gæstebooking er alene beregnet på booking med gæster, der
bor uden for Roskilde Kommune – og ikke på fast basis med de samme personer. Disse kan i stedet melde
sig ind i klubben. Vi har faktisk i dag mange medlemmer, der ikke bor i Roskilde Kommune.
Det er heller ikke ok at booke med en gæst, fordi ens makkers nummer ikke er frit, og så senere afbooke og
genbooke med det rigtige nummer.

Fritegningstimer – flest i dagtimer, på fredage og i weekenderne
Til hverdag har vi meget få fritegningstimer mandag til torsdag om aftenen. Aktuelt har vi tre, som vi
specifikt har reserveret til fritegning. Disse timer ligger:




Mandag 21-22
Onsdag 20-21
Torsdag 21-22

Det er sådan, at timerne til fritegning bliver frigjort til booking 14 dage før. Vi ser meget gerne, at
medlemmer, der ikke har kontrakttimer eller er tilmeldt træning, har mulighed for at booke disse baner.

Afbook hvis I ikke spiller i julen
Og til jer, der har kontrakttimer: Har i tider i forbindelse med jul og nytår, som I ikke kommer til at bruge, så
afbook meget gerne i god tid, så andre får mulighed for at komme ud og spille.

Er du en større gruppe, der ønsker at booke flere baner, så skal du kontakte vores klubchef Emil – i stedet
for at bruge gæstebooking og låne andres numre.
Har du lyst til at arrangere en aktivitet, hvor andre også kan deltage, så er du mere end velkommen.
Kontakt i så fald formanden for aktivitetsudvalget, Flemming Sørensen. Vi er en klub, hvor meget kan lade
sig gøre, hvis man har lyst til at sætte noget i gang. Det er der heldigvis mange, der gør – men det er altid
skønt, når nye melder sig på banen.
Jul og dimo er en god kombination
Til alle jer voksne, der er tilmeldt dimo-turneringen. Der er lige nu ikke spillet ret mange kampe og
erfaringen siger bare, at jo længere, man venter med at komme i gang, jo sværere er det at få afviklet sine
kampe. Lad det være en opfordring til at gå i gang – der er næsten garanti for hyggelige og gode kampe. I
juleferien er der rigtig gode muligheder med mange ledige haltider.
Ha´ en rigtig god vintersæson.
På bestyrelsens vegne
Henrik Overgaard Pedersen
Næstformand

