
                   

 

Rema 1000 – onsdagsturnering for alle medlemmer; 

Så starter vi den 10. maj, med gratis grillbøf, salater, m.v. 

Vi starter kl. 18.00 og der spilles kampe 4 gange i 30 minutter til kl. 20.00, hvor vi har arrangeret gratis 

grillaften. Vi byder på de lækreste bøffer, sponsoreret af den dynamiske fremadstræbende Frederik, ejer af 

Rema 1000 Kokkedal; super tak; Vi byder desuden på et glas vin/øl eller vand. Vi åbner en kiosk, således at 

man kan købe drikkevarer under hele aftenen formedelst kr. 10,- 

                         

Hvis vi har succes, vil vi overveje at fortsætte på samme niveau, dvs. med gratis grill på Rema 1000 – 

onsdagsdrop-in; 

Tilmeld dig senest 4 dage før, det vil sige den 6. maj. For vi skal kunne beregne forbruget samt reservere 

baner. Samt indkalde vores gruppe af charmerende frivillige;  

Vi forsøger at lave et ranking-system, således at (måske ikke hver kamp) ligestillede spiller mod hinanden. 

Begynder – let øvet – rutineret – elite. Der spilles doubles og mixed doubles. 

SKRIV PÅ DIN TILMELDING HVAD NIVEAU, DU ER PÅ; OG OM MAN ER BARN ELLER NYBEGYNDER; 

TILMELDING SKER PÅ;      onsdagstennis@yahoo.com og henvendelse kan ske til direktør Poul tlf. 21748373. 

Bruges også ved afbud; 

Vi regner med, at 32 deltagere kan spille samtidigt, men kan også tage soft-bold banerne i brug; Men det 

betyder, at hvis der forhåbentligt tilmelder sig flere, at man måske kun spiller 3 kampe; 

mailto:onsdagstennis@yahoo.com


Speciel opfordring til nye medlemmer og makkerbørsens medlemmer. Poul vil bestræbe sig på at ”parre” 

Jer, så I finder hinanden til måske fast spil i hverdagen; 

Hvis I ønsker at tage en gæstespiller med til de to første arrangementer, så er I velkommen til at invitere; 

gratis; Vi skal bruge navn i forbindelse med tilmeldingen. Det skal helst være potentielle nye medlemmer. 

Hvis du vil sende et super overbevisende godt indtryk til os, så kom en halv time før kl 18.00 og tromle 

tromle tromle; vores baner skal stå helt perfekte, når vi ringer med klokken; 

Husk at købe dine dagligvarer hos Frederik, - REMA 100 Kokkedal; 

Arrangementerne er både for børn og voksne og er et godt forum for grin, spil, samvær og venskaber. Der 

er præmier til de 4 deltagere, der er med flest gange, - for det vigtigste er ikke at vinde men at deltage, som 

Anders And jo siger til sine nevøer; 

I tilfælde af regn, vil vi skrive ud eller sætte på hjemmesiden, så hold øje; 

 
Med venlig hilsen 
NKT-Tennisklub 
Jørk Hoffmann 
 


