HEI HYTSILÄINEN
Tennisvuosi 2018 on lähtenyt mukavasti käyntiin. Tähän
tiedotteeseen olemme koonneet jäsenistölle muutamia
ajankohtaisia tennisseuran toimintaan liittyviä asioita.

Hytinät lauantaina 27.1. klo 18 Torikadun hallilla
Tervetuloa katsomaan Hakasirkuksen esitystä. Lisäksi tiedossa on kivaa tekemistä ja yhdessäoloa.
Tarkemmat tiedot saat kutsusta: Hytinät-2018.
Ilmoittautuminen 24.1.2018 mennessä. Osallistumismaksu: lapset ja nuoret alle 18v 5€, aikuiset
10€. Ilmoittautuminen: hyts@hyts.fi.

Oletko saanut jäsenmaksun?

HyTS jäsenmaksut 2018:

2018 jäsenmaksut on lähetetty. Jos et saanut
jäsenmaksua sähköpostilla, niin tarkistathan
roskapostikansiot.

•
•
•
•

Uusi Toiminnanohjausjärjestelmä 2018

Liittymismaksua ei ole

aikuiset
yli 65v ja alle 25v
valmennuksessa olevat juniorit
kannatusjäsenmaksu

50 €
30 €
18 €
200 €

Vuosi 2018 tuo paljon uusia muutoksia seuratoimintaan ja myös seuran jäsenille. Tennisliitto
ottaa käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Vuoden aikana HyTS:n seuratoiminta ja
tiedotus tulee siirtymään Tennisliiton tarjoamaan uuteen palveluun. Kuten jo nyt kilpailujärjestelmä
Ässä tarjoaa alustan jokaiselle pelaajalle, niin jatkossa jokaiselle seuran jäsenelle tulee vastaava
alusta seuratoiminnan seuraamiseen.

Päävalmentajana Ville Tuomi
Ville Tuomi toimii HyTS:n kilpavalmentajana ja
valmennuspäällikkönä. Ville on suorittanut Tennisliiton 3.
tason kilpavalmentajakoulutuksen. Hän on aloittanut
tenniksen HyTS:ssa ja kasvanut aikanaan A1-tason
kilpapelaajaksi päätyen lopulta ammattivalmentajaksi.
Valmennuskokemusta Villellä on jo 10 vuotta.

U10-projektin vetäjänä Anna Muhonen
2015 käynnistetty U10-projekti toimii jatkossa Anna Muhosen vetämänä. Anna on aloittanut
tenniksen 12-vuotiaana Jyväskylän Tennisseuran valmennuksessa. Hän valmistui Pajulahdesta
liikuntaneuvojaksi 2016.

Kevään klubi-illat
Torikadun hallilla pelaillaan nelinpeliä vaihtuvin parein Klubi-iltoina maalis- ja huhtikuussa.
Ajankohdista tiedotetaan sähköpostilla. Klubi-isäntä jakaa pelivuoroja pelitasot huomioiden.
Pelaillaan hyvällä mielellä ja mukavassa seurassa. Maksu on 15 € / pelaaja. Maksu sisältää pelit ja
pallot.

Maksuttomia tennikseen tutustumiskertoja
HyTS järjestää maksuttomia tennikseen tutustumiskertoja n. kerran
kuukaudessa koko vuoden ajan eri ikäryhmille. Suositelkaa ja mainostakaa
tätä mahdollisuutta tutuille! Tarkempia tietoja kurssien sisällöstä:
www.hyts.fi

Seuraavat
tutustumiskerrat:
17.2.
18.2.
24.3.
25.3.
22.4.

Viertolan halli
Viertolan hallin valot uusitaan ledivaloiksi ensi kesänä. Hallissa on nyt useampi lamppu pimeänä,
mutta yritämme sinnitellä kesään saakka. Mahdollisesti seniorijaos tekee vaihtotyön. Vastaavan
ledivalaistuksen voi testata Torikadun hallilla kentällä nro 1.
Voit varata Viertolan halliin vuoroja: https://www.slsystems.fi/hyts/ - Linkki löytyy myös seuran
etusivulta: www.hyts.fi
Hallissa ei ole erillistä pukutilaa. Tulethan hallille vain hieman ennen oman vuoron alkua. Näin
edellisillä pelaajilla on oma rauha pelata. On myös toivottavaa, että pelivuorolta poistutaan ripeästi.
Näin kaikki nauttivat omasta pelivuorostaan.
Ettehän koske hallin valokatkasijoihin! Sisä- ja ulkovalot toimivat automaattisesti.

Urheilupuistoon Padel-kenttä
Urheilupuistoon on rakennettu Padel-kenttä. Kentän varaus tapahtuu HyTS:n varaimen kautta.
HyTS järjestää toukokuun alussa lajin esittelytilaisuuden.

Hakalan hiekkatekonurmikentät
Hakalan uusitut kentät olivat käytössä viime kesänä. Kaupungille on esitetty pyyntö väliverkoista ja
penkeistä. Oven lukituksen ongelmista on tiedotettu kaupungin huollolle. Kentän kunnossapidosta
voi antaa suoraa palautetta kaupungille. Laskutus- ja varausasiat hoitaa Satu / hyts@hyts.fi.

Lohkokisakiertue
Lohkokisakiertue on HyTS:n ja TTS:n (Tuusulan Tennisseura)
yhteistyöprojekti. Lohkokisakiertueen tarkoitus on tarjota vuosina
2001 - 2011 syntyneille harrastajille matalankynnyksen kosketuksen
tennikseen kilpailusarjan merkeissä.
Lohkokisakiertue koostuu kahdeksasta osakilpailusta, joista neljä pidetään päiväkisana Hyvinkäällä
ja neljä Tuusulassa. Lisätietoa Lohkokisakiertueesta HyTS:n sivuilta.

Kevään kansalliset kisat Hyvinkäällä
la 3.2. HyTS/TTS Lohkokisakiertue 6.
16-23.2. Seniori SM-kilpailut, 35-, 65-, 75- ja 85-vuotiaille.
16-18.3. Hyvinkää-Cup, MC, ME, P11.
la 7.4. Tykkimäki Tour (Etelä-Suomi) Mini- ja Miditennis.
10.5. Hyvinkää-kilpailu (tarkentuu myöhemmin).
25-27.5. Head Open, MB, MC, P13 (tarkentuu myöhemmin).

Yhteistyökumppanit
Hyvinkään Tennisseuralla on tärkeitä yhteistyökumppaneita.
Heidän tukensa on merkittävää. Yhteistyökumppaneiden
avulla voimme tarjota entistä monipuolisempaa toimintaa
uusille harrastajille. Toivomme uusia yhteistyökumppaneita
seuralle. Jos haluat tukea seuran toimintaa tai tiedät jonkun
halukkaan, niin otathan yhteyttä hyts@hyts.fi.

HyTS:n toimisto
HyTS:n toimiston yhteystiedot: Satu Rintala, hyts@hyts.fi ja puh. 0500 333 555.

Peli-iloa alkaneeseen vuoteen toivottavat seuratoiminta- ja
viestintäjaoksen puolesta Satu ja Toni

HyTS:n junioripelaajien isät kisailivat 3.1.2017
Tomi, Jyri, Harri, Mikko, Timo, Tero, Marko, Jussi, Ismo

Puumailapelejä 30.12.2017
Juha, Toni, Timo, Sari, Matti, Tero, Tuomas, Matti, Eija ja Esko. Edessä Jukka ja Eija.

