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CROWDFUNDING FÖR KLUBBSTUGA
Vi har kommit långt när vi äntligen
Vi hoppas nu kunna ta hjälp av er
fått våra efterlängtade utebanor.
för att samla in pengar till
VÄLKOMNA TILL
Nästa steg för en fungerande träning
klubbstugan, via ”crowdfunding”.
KLUBBNYTT!
utomhus är en klubbstuga. För att
För detta har föreningen satt upp
klubbstugan ska fungera för både
träning och tävling behöver den
innehålla omklädningsrum och
dusch för dam och herr, pentry,
toalett/handikapptoalett, litet
klubbrum och ett förråd för tränarna
att förvara utrustning i.

ett nytt Swish-nummer som
endast kommer att gå till inköp av
klubbstuga. Numret är ”123 375
52 46”. Vi kommer regelbundet
att redovisa hur mycket pengar ni
har samlat ihop. Litet som stort
gör nytta för oss. Stort tack för
ditt bidrag!

”Vi hoppas nu kunna ta hjälp av er för att samla
in pengar via ”crowdfunding. Numret är:
123 375 52 46.”

Vi introducerar ett nyhetsbrev för
enklare läsning av kortare
information. Självklart kan du när
som helst fortfarande läsa
nyheterna på hemsidan, men i
nyhetsbrevet kan vi komma att tipsa
om kommande evenemang och
händelser. Ifrån nyhetsbrevet
kommer vi också att länka direkt till
nyheten på hemsidan i de fall den
även finns där.

Nyhetsbrevet kommer att ges ut ”då
och då” när vi ser behov av ett
sådant. Trevlig läsning!
Exempel på Indus modullösning för ex. klubbstuga

LJUNGSKILE TENNISFÖRENING
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KOMMANDE AKTIVITETER
Det finns många aktiviteter framöver som kan locka stora och små i
verksamheten; tävlingar, seriespel och läger.
Kom och träffa oss på Torp
köpcentrum den 18–19 februari
mellan 12:00 och 16:00. Prata tennis,
ät snacks och spela minitennis! Vi
finns i Sportshoppens gamla lokal.
Nu drar Mini-, Midi- och Maxitouren
igång! Du kan läsa mer om den på
Tennis Västs hemsida. Anmäl dig till
Jacob, jacob@ljungskiletennis.se,
senast den 18 februari.

Vi vill också tipsa om våra
sommaraktiviteter som kommer ut
på hemsidan i mitten av mars,
Arenatennis i Vänersborg, den 18
april, och klubbens stora
sommarturnering, Ljungskile Open,
den 22–28 juni. Den s.k. Stegen
kommer också att komma under
sommaren där man kan tävla mot
andra spelare. Detta är ett
samarbete med Stenungsunds TK.

Vårt populära Ronnebyläger går det
bra att läsa mer om och anmäla sig
till på vår hemsida.

Visst längtar vi till sommaren…

Populära spahotellet Ronneby Brunn.

Vi vill gärna ha fler deltagare i
seriespel, som fina företrädare för
vår klubb. Anmäl dig senast den 27
februari genom att kontakta Jacob,
jacob@ljungskiletennis.se,

Till sist vill vi informera om att
sommarterminen kommer att dra
igång måndagen den 11 maj.
Anmälan till den ska göras senast
den 30 april.

A-laget som gick upp i division 2. Laget består
av Conor Bushe, Adam Lorentzen, Martin
Syrén och Erik Ströberg (ej med på bilden).
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Våra klubboveraller har
varit populära! De kommer
att finnas på kontoret på
andra våning för provning
och beställning t.o.m. den
29 februari.

