HyTSin syksy 2018
Hei hytsiläinen
Tennissyksy on lähtenyt mukavasti käyntiin. Tähän tiedotteeseen olemme koonneet
jäsenistölle muutamia ajankohtaisia tennisseuran toimintaan liittyviä asioita.
HyTSin puhelin on suljettu klubilla tapahtuneen varkauden takia. Puh. 044 056 8134 on
toistaiseksi pois käytöstä. Seura-asioissa ota yhteyttä: Satu Rintala, hyts@hyts.fi tai puh.
0500 333 555.

Heikki Kulta
puheenjohtaja
[Sijoita lähde
tähän.]

HyTS valmennus
Ville Tuomi toimii valmennusvastaavana ja kilpavalmentajana. Anna Muhonen toimii lasten valmentajana.
Aikuisvalmennuksessa valmentajina Villen lisäksi ovat Janne Sairio ja Roope Heino.

Viertolan halli
Halliin vaihdettiin uudet ledivalot syyskuun alussa. Mukavia pelihetkiä!
Vain jäsenet voivat varata pelivuoroja Viertolaan: https://www.slsystems.fi/hyts/
Viertolan hallissa on myös juoma-automaatti.
Padelkausi jatkuu niin kauan kuin sää sallii. Mailavuokraus on siirtynyt Torikadulle
loppukesän ajaksi. Mailan vuokra on 2€/maila.

Syksyn kansalliset kisat Hyvinkäällä:
19 - 21.10. Luokkamestaruussarja (B-luokka), 6. osakilpailu
23 - 25.11. Muuttohaukat Open (B1 M 2-p, B2 N 2-p, C M 2-p, D M 2-p)
HyTS:n jäseniltä kisamaksumaksu -20%.

Lohkokisakiertue
Lohkokisakiertue on HyTS:n ja TTS:n (Tuusulan Tennisseura) yhteistyöprojekti.
Lohkokisakiertueen tarkoitus on tarjota 2002-2012 syntyneille harrastajille matalan
kynnyksen kosketuksen tennikseen kilpailusarjan merkeissä.
Lohkokisakiertue koostuu kahdeksasta osakilpailusta, joista neljä pidetään päiväkisana
Hyvinkäällä ja neljä Tuusulassa. Lisätietoa:
https://hyts.fi/news/809/72/LOHKOKISATOUR-2018-2019.html

Syksyn klubi-illat
Torikadun hallilla pelataan sekanelinpeliä vaihtuvin parein neljänä lauantaina klo 17.00 - 19.00. Kutsut
klubi-iltoihin laitetaan sähköpostitse jäsenille ja Torikadun ilmoitustaululle pari viikkoa ennen tapahtumaa.
Klubi-isännät jakavat pelivuoroja ja pareja pelitasoja huomioiden. Pelaillaan hyvällä mielellä ja mukavassa
seurassa. Maksu on 17 € / pelaaja. Maksu sisältää pelit ja pallot. Lisätietoja: Mara Huttunen Puh. +358 400
440 810, mara@marttihuttunen.fi

Jäsenedut

HyTS jäsenmaksut 2018:

Jäsenenä voit varata vuoroja Viertolan hallista.
Hyvinkään Tennisseura tarjoaa aikuisille
tennisharrastajille mahdollisuuden harrastaa
tennistä kuntoilumielessä. Lue lisää seuran sivuilta
kohdasta Kuntotennis naiset ja miehet.

•
•
•
•

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

50 €
30 €
18 €
200 €

Liittymismaksua ei ole

Hyvinkään Laatukorusta saat ostoksistasi hyvän alennuksen.
Fysioterapeutti/hieroja Henry Lehtoaho tarjoaa seuran jäsenille 10€ alennuksen vähintään 45min
varauksesta. Varaukset kätevästi netin kautta: https://fysioterapialehtoaho.fi/
Jäsenenä saat HyTS:n jäsentiedotteen 2-3 krt/vuodessa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua
kilpailuihin ja HyTS:n toimintaan.

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.
Lisää tietoa yhteyskumppaneista ja jäseneduista: http://hyts.fi/yhteistyokumppanit.html

HyTS:n toimiston yhteystiedot:
Satu Rintala, hyts@hyts.fi ja puh. 0500 333 555
Peli-iloa alkaneeseen tennissyksyyn toivottaa
HyTS:n johtokunta

