Indendørs Lillebælt Tennis 2017/2018
Til

Strib, Middelfart, Nr. Åby, Ejby og Erritsø Tennis Klubber
Så er vi klar til den kommende sæson!
Sæsonen løber fra den 13.10 2017 til og med 25.03.2018
Som sidste vinter er der normalt åben for at spille tennis hver weekend fra fredag kl. 09,00 til
søndag aften kl. 23,00.
Der kan reserveres faste tider for hele sæsonen for 110 kroner pr time for medlemmer af
klubberne. Nøglekode bliver den samme for fast reservation. Dette sker ved henvendelse til Karl
Kr. Hansen - se nedenfor.
Alle øvrige timer kan reserveres individuelt til en pris på 135 krone pr. time.
Fremgangsmåden er således:
Åbn Lillebælt Sport og Kultur online booking på https://lsok.halbooking.dk
Log ind med Brugernavn og Adgangskode eller tryk NY BRUGER
Øverst i fanerne klik på Lokaleoversigt
Til venstre i kalenderen klik på den dag du gerne vil booke en bane
Klik på Tennis
Klik på den/de nye linier der åbner sig for at skifte til detaljeret oversigt
Klik ud for den tid du vil reservere
Læs Betingelser og markér ”Jeg accepterer ovenstående betingelser”
Tryk Til betaling
Tryk Start DIBS betaling og følg anvisninger på skærmen fra DIBS
Til sidst modtager du en bekræftelse på mail med nøglekode

I løbet af sæsonen vil vi - afhængig af interesse - arrangere fælles tennisaktiviteter. Turnering Træning - Nytårskur m.v..
Vi håber at mange vil benytte sig at muligheden for at vi sammen kan gøre tennis til en
helårssport Lillebælt området.
Bemærk: Nyt initiav i år er at alle – også ikke medlemmer – kan booke timer direkte på LSOKs
hjemmeside Dette giver virksomheder, institutioner og foreninger mulighed for at booke timer
og det håber vi bliver en succes, så LSOK kan få solgt så mange timer, at det bliver mere og
mere aktuelt at få bygget indendørsbaner til tennis.....! VI beder klubberne kontakte deres
sponsorer og firmaer iøvrigt om de nye attraktive muligheder.
Skulle der være interesse for firmaaktiviteter, træning mm., så kontakt Jens Erik, der er træner,
dommer og referee, hvis ikke klubberne har egne trænere til rådighed.
Hilsen
Lillebælt Tennis
Jens Erik Dalgaard Jensen – jedj@mail.dk - tlf. 2067 6665
Karl Kr. Hansen – erbogaard@gmail.com - tlf. 2036 7877

