Tennistræningstur til Båstad forår 2019!

Turudvalget bestående af Nicolai Olsen, Per Flemming Hansen samt turansvarlig Martin
Juul er godt i gang med forberedelserne til næste års begivenhed i Herlev Tennis, nemlig
en træningstur til Båstad: Torsdag 9. maj til søndag 12. maj 2019
Der vil være afgang fra klubhuset på Ettehavevej i private biler torsdag formiddag kl.
11.30 evt. efter et træningspas fra kl. 9.00 til 11.00 her og hjemkomst søndag
eftermiddag. Vi skal residere på Båstad Vandrehjem, som er beliggende på Båstad
tenniscenter, som også byder på restaurant med mad til rimelige priser. Vi forestiller os
træningspas torsdag 16 til 18, fredag 9 til 11 og 16 til 18, lørdag 9 til 11 og
hyggeturnering 16 til 19 samt træningspas søndag 10 til 12, hvorefter vi vender snuden
hjemad. Det vil være muligt, at vælge hvor mange træningspas man ønsker at deltage i
og hvordan man vil indlogeres. Der er 2 og 4 personers værelser, så eksempelvis par kan
bo for sig selv. På vandrehjemmet kan vi få gode priser på leje af tennisbaner ved
indlogering med fuldpension, så det er vores plan. Området omkring Båstad ved
Hallandsåsen er utrolig smukt med gode muligheder for sightseeing i bil, vandreture og
bare nyde selve Båstad med det store tennis stadion og det lille tennismuseum som
muligheder. Om aftenen vil der være fælles hygge med eksempelvis TP spil og for dem
der har lyst, vil der hver aften være den store svenskerquiz ved Martin, som også
fungerer som tolk på turen (er halvt svensk).
Pris for 3 overnatninger med fuld forplejning og tennis vil beløbe sig til ca. 2800 kr,
hvortil skal lægges udgifter til færge og benzin, hvilket afregnes internt for dem der
kører sammen. Båstad ligger ca. 40 km nord for Helsingborg og turen fra Herlev til
Båstad tager ca. 2 timer med bil og færge. For at få plads på vandrehjemmet, skal vi
bestille i god tid. Derfor vil vi bede om en bindende forhåndstilmelding senest
søndag 8. juli til Martin på mail: nmartinjuul@gmail.com. Ved tilmelding vil der blive
opkrævet et depositum på 500 kr. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Martin på tlf.
22361484.
Vi håber at kunne få en god tur op at stå, som måske kan gå hen og blive en tradition.
Per, Martin, Christian M og Nicolai havde nogle fantastiske dage i Båstad 11. til 13. maj i
år med masser af tennis og hygge og kan varmt anbefale stedet med de gode velplejede
baner.
Glade tennishilsner
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