VELKOMMEN I KLUBBEN

INDFLYDELSE I KLUBBEN

UDENDØRS TENNIS

Med denne lille folder vil Aars Tennisklub
(ATK) gerne byde dig velkommen som medlem.
Folderen giver dig en række nyttige oplysninger, uanset om du er nyt eller gammel medlem,
men har du behov for flere informationer, er du
velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Der afholdes hvert i år februar måned generalforsamling i ATK.
Har du lyst til at være aktiv i klubarbejdet,
er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med gode ideer og/eller indtræde i et af de faste udvalg.

De udendørs baner er åbne fra ultimo april til
midt i oktober.
Der tilbydes træning til alle uanset niveau og
alder. Træningen er opdelt i motions- / senior/ junior– og talenttræning for de bedste juniorer. De forskellige trænings tider kan findes på
hjemmesiden.

AKTIVITETER I ATK
INDENDØRS TENNIS

ATK´S BAGGRUND
ATK blev stiftet i 1913 og er dermed en af byens ældste idrætsforeninger.
Klubben er medlem af Dansk Tennisforbund
(DTF), Jyllands Tennis Union (JTU) samt DGI
og deltager derigennem i en række aktiviteter på
alle niveauer for både hold– og individuelle
spillere– veteraner som juniorer.
Lokalt samarbejder ATK med de øvrige idrætsklubber i Aars.
Klubben råder over 5 rødgrusbaner heraf 2 med
lysanlæg, 1 kunststofbane, 2 minitennisbaner
samt et center med én tennisbane (boltex) og én
ricochetbane (squash) samt klubfaciliteter.

Aktiviteter i klubben annonceres enten via
på klubbens hjemmeside eller på opslagstavlerne i klubhuset.
Der arrangeres i løbet af sæsonen en række sociale arrangementer, hyggeturneringer, tennistræf m.v., der afvikles som
doubleturneringer.
Derforuden kan man som medlem også
deltage i holdturneringer, klubmesterskaber samt øvrige turneringer, der annonceres. Dette gælder både som junior– og seniorspiller.
For at være informeret om disse, skal du
huske at følge med på klubbens hjemmeside samt opslagstavler.

RESERVATION AF BANER
Reservation af baner foregår on-line via
klubbens hjemmeside
www.aarstennisklub.dk. Brugervejledning
findes på hjemmesiden.

Indendørsbanen benyttes primært i perioden 1.
oktober til 30. april.
Tilmelding til indendørssæsonen sker i august
måned. For at have mulighed for at spille i hallen skal man være medlem af ATK. Man kan
spille på ”løse” timer eller reservere en fast
time om ugen i hele perioden. Dette koster lidt
ekstra.
Der tilbydes også forskellige træningshold.

BEGYNDERINTRO
I april/maj måned tilbydes voksne begynderintro uden krav om medlemskab. Her lærer man
spillet efter Play & Stay konceptet samt tennisreglerne at kende.
Ungdomsspillerne (juniorer) møder op på den
annoncerede trænings tid for deres alder.
Man bliver hurtigt blandet med andre, så man
også får den sociale element i at være medlem
i en klub.

De 10 bud for: Hvad du som medlem i
klubben kan forvente af klubben:

De 10 bud for: Hvad klubben kan
forvente af dig som medlem:
1.
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At det er sjovt at komme i klubben, og der
er et godt socialt samvær uanset alder.
Du får tilbudt træning uanset niveau, så du
kan udvikle sig som tennisspiller.
Det er gode engagerede og velforberedte
trænere.
At der tilbydes aktiviteter for alle niveauer
til styrkelse af fællesskabet.
At klubben tager godt imod nye medlemmer.
Der er et godt informationsniveau i klubben via opslag og hjemmeside.
Klubben tilbyder udviklingskurser til trænere/ledere.
De fysiske forhold er velholdte og i god
stand.
At tingene helt generelt fungerer med en
god serviceniveau for medlemmerne.
Klubben ledes demokratisk og i overensstemmelse med vedtægterne samt statslige
og kommunale regler.
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At du overholder klubbens vedtægter
og reglementer.
At du behandler andre, som du gerne
vil have, at de behandler én selv. Det
vil sige at, overgreb på andre, misbrug af alkohol, euforiske stoffer,
doping eller lign. medfører bortvisning fra klubben.
At du taler pænt til træner, medspillere og andre i klubben.
At du tager dig af nye medlemmer, så
de føler sig velkomne.
At du ikke spiller som gratist på andre medlemmers bekostning.
At du sørger for at betale sin kontingent m.v. til tiden.
At du som forældre bakker op om
barnets tennis.
At du løbende er med til at holde tennisanlægget pænt og nydeligt, herunder også medvirker til at samle bolde
og rekvisitter ind efter træning/kamp.
At du er med til at synliggøre tennisklubben på en god måde i lokalsamfundet.
At du af og til som medlem eller forældre giver en hjælpende hånd med i
klubben, så vi kan holde kontingentet
nede på et anstændigt niveau.

Velkommen i
AARS TENNISKLUB

Klubbens fundament:
•
•
•

Tennis for alle i Aars & Omegn motion og elite.
Udvikling - sportsligt og personligt
Sjov aktivitet - sociale oplevelser

Aars Tennisklub
Sports Allé 6
9600 Aars
Tlf. 98 62 47 47
E-mail: mail@aarstennisklub.dk
Hjemmeside: www.aarstennisklub.dk

