Kære Medlem
Som nogle måske har bemærket, har klubben fået en officiel facebook-side. Den hedder
overraskende nok TIK Tennis (og IKKE noget, der er noget i den retning, men så alligevel
ikke….!). Alle medlemmer opfordres til at like, følge og skrive på denne side – MEN: Det er
på ingen måde en forudsætning for at få udbytte af sit medlemskab, at man holder sig
ajour med denne side. Bestyrelsen har fuld forståelse for, at nogle medlemmer af den ene
eller den anden grund ikke ønsker at betjene sig af facebook, og af hensyn til disse vil
vigtige informationer fortsat være at finde her på hjemmesiden.

I Lokalavisen Taastrup har man på side 10 kunnet læse følgende (i let redigeret form):
http://www.e-pages.dk/taastruplokalavis/211/

Forårssæsonen var en pose blandede bolsjer for TIK Tennis
Det danske vejr har hele foråret vist sig fra den blandede side. Det har til tider gjort det lidt
vanskeligt at få afviklet diverse tennisarrangementer, men alligevel er der blevet slået
mange bolde hos TIK Tennis.
Om det så er det ustadige vejr, der har haft indflydelse på det sportslige resultater, skal
være usagt, men sikkert er det, at de ligeledes er ustadige. Det ellers så sejrsvante hold i
landets fineste række for veteraner 40+ har måttet sande, at tabet af flere gode spillere
efter sæsonen 2016 ikke er gået sporløst hen over holdet. Det betyder, at holdet til
efteråret skal kæmpe for at undgå nedrykning.
Klubbens hold i motionistrækken er ligeledes nået halvvejs gennem turneringen og holdet
er placeret som nr. 4, hvilket betyder en placering i midten af rækken.
Det har været en god oplevelse for alle motionsspillerne, som har ydet en prisværdig
indsats, selv om holdet nok aldersmæssigt ligger i top med de ældste spillere. Holdet er så
heldigt at have nogle stærke damer, og de er i høj grad med til at skaffe de gode
resultater.
På den individuelle side har Charlotte Jacobsen i vanlig suveræn stil sikret sig selv og
klubben 2 sjællandsmesterskaber i veteran 50+. Det er faktisk mest overraskende, når
Charlotte IKKE vinder! Herunder ses hun med finalemodstander Mona fra Lyngby.

Klubben deltager i Aktiv Sommer, og der ledige pladser den 17., 18. og 19. juli. Her kan de
10-14-årige få lejlighed til at prøve kræfter med sporten. Samtidig kan de få lejlighed til at
hilse på den nye cheftræner Mette, som klubben forventer sig meget af.

Mette Karin Petersen, ny cheftræner i TIK Tennis

