Kære Juniorer og forældre i Herlev Tennis
Der er sket lidt i løbet af vinteren, jeg – Christina Brandt – er tiltrådt som formand
for ungdomsudvalget.
For de af jer som ikke kender mig, så er jeg spillet tennis siden 2001 og spiller
på 1. holdet. Jeg har siddet med i bestyrelsen de sidste 4 år og været træner det
sidste år.
Før tennis var det fodbold det gjaldt også her både som træner, spiller og bestyrelsesmedlem.
P.T. er jeg i fuld gang med træneruddannelsen gennem DTF og Lederakademiet
i Herlev Kommune. Udover tennis er jeg ved at lave mit bachelor-projekt i visuel
kommunikation.
Jeg er meget spændt på at skulle arbejde endnu mere med vores juniorafdeling
og håber vi får et rigtig godt samarbejde både i ungdomsudvalget såvel som med
trænere, forældre og spillere. Har I noget i tankerne omkring juniorafdelingen så
ring eller skriv endelig til mig
Udendørssæsonen nærmer sig med hastige skridt og mange af os kan næsten
ikke vente mere med at komme op på anlægget. Meeen der er stadig en lille
måned til standerhejsningen den 28. april, så vi må væbne os med tålmodighed.
Heldigvis kan vi jo forberede sæsonen og vi arbejder stærk på at skabe en helt
fantastisk sæson 2007, med masser af spil, træning og hygge på Ettehavevej.
Det vil vi – ungdomsudvalget og trænerstaben – gerne fortælle meget mere om,
derfor inviterer vi jer alle til

opstartsmøde
tirsdag den 17. april
kl. 19.00 i Skinderskovhallen.
Vi håber meget at se jer alle, spillere og forældre.
Har I nogle venner, venninder eller søskende som synes tennis kunne være sjovt,
så inviter også gerne dem til denne aften, så de kan høre om alle vores planer.
Mange hilsener og på gensyn
Christina Brandt
Formand for Ungdomsudvalget
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