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GOBY
Vi spiller tennis hver onsdag året rundt!
Kære GOBY venner

August 2019.

Sommeren gik alt for hurtigt i år! Tænk bare – der er kun to uger til indendørssæsonens start.
Program for september og oktober er allerede udsendt ved månedsskiftet, og Henrik har lige udsendt
program for puljekampene i næste uge.
Efter puljekampene holder vi sommerafslutning med pizzaer og en øl. Puljedeltagerne er selvskrevne
til sommerafslutningen, men I andre er naturligvis også velkomne. Pizzaerne er på bordet ca. kl. 19.15
onsdag den 28. august.
Husk at I kan finde programmet på klubbens hjemmeside gtklub.dk under
MOTIONISTER/GOBY/SPILLEPLAN eller med dette link http://tinyurl.com/GOBYtennis
Og så vil vi lige minde Jer om, at i kan tilmelde Jer GOBY’s Facebook gruppe,
https://www.facebook.com/groups/GOBY.tennis/.
Vi har gennem det sidste år løbende fulgt, hvor mage point de enkelte har opnået, og benytter points
pr. spillet kamp til at beregne handicap for hver enkelt. I kan læse mere om handicapsystemet på et af
de andre faneblade, som hænger ved spilleplanen. Vi benytter handicapberegningen til at rangere alle,
og ved udarbejdelsen af spilleprogram hver anden måned, lægges nyeste handicap til grund for Jeres
indplacering.
For at give alle chance for også at møde andre på banen end ’Tordenskjolds soldater’ sætter vi
kampene sammen på en alternativ måde en gang om måneden.
Til denne indendørssæson byder vi velkommen til Michael Hornnes (628). Vi håber, du kommer godt
ind i GOBY.

Så kommer vi til den alvorlige del:
Deltagelse i GOBY indendørssæson 2019-20 fra 4. september 2019 til 30. april 2020 koster:
For aktive spillere

1.200 kr.

For faste reserver

200 kr.

Disse beløb bedes indbetalt senest 01.09.2019 til GOBY’s konto reg.nr. 4190, kontonr. 4190 945 146.
Med ønsket om en god indendørssæson for alle fra GOBY-ledelsen
Ernst Bornholdt

Christian Lauritzen

Thomas Christensen

Ib Ingerslev

Kim Egegaard

Henrik Rasmussen

