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Premiär för barnens årsmöte i mars
Mars bjuder på dubb-
la årsmöten i Lillån 
Tennisklubb. Först ut 
är barnens årsmöte 
den 15 mars, följt av 
ordinarie årsmöte den 
30 mars. 

De senaste årens 
årsmöte har fått sena-
reläggas för att kunna 
hållas utomhus under 
pandemin. I år är dock 
årsmötet tillbaka på 
sedvanlig tid i mars 
och kommer att hål-
las i restaurangen på 
övervåningen i hallen.
   – Årsmötet är en 
chans för alla med-

lemmar att få veta mer 
vad som är på gång 
i klubben och vad vi 
gjort under det gångna 
året. Det finns också 
möjlighet att skicka in 
motioner kring frågor 
som man vill ta upp 
på mötet. Vi kommer 
att bjuda på fika och 
jag hoppas att många 

medlemmar passar på 
att titta förbi, säger 
klubbens ordförande 
Karl Schriever-Abeln.
    Nytt för i år är också 
att barnen kommer att 
ha ett eget årsmöte i 
föreningen. 
   Sedan några måna-
der tillbaka har näm-
ligen föreningen en 

egen ungdomsstyrelse, 
som tar upp frågor 
som är viktiga för barn 
och ungdomsverksam-
heten. Ordförande i 
barn- och ungdoms-
styrelsen är Oskar 
Jakobsson.
   – Det känns jättebra 
att vi har så många 
engagerade barn och 
ungdomar som vill 
vara med och bidra 
till att göra klubben 
bättre. Stort tack 
också till Sisu Idrotts-
utbildarna som peppat 
oss att komma igång 
med detta, säger Karl 
Schriever-Abeln.

Årsmöten 15 mars och 30 mars
Barnens årsmöte hålls 
i hallen den 15/3 kl. 19. 
Anmälan krävs till oskar.
jakobsson.2009@gmail.
com senast 10/3. Alla 
medlemmar mellan 9-18 
år är välkomna.

Klubbens ordinarie 
årsmöte hålls den 30/3 
kl. 18.30. Ingen föranmä-
lan krävs, men motioner 
ska vara inne senast två 
veckor innan mötet till 
kansli@lillantennis.nu



Priser för träningsverksamhet ses över i vår
Under hösten höjdes 
priserna på strötids-
bokningar på grund 
av rådande världslä-
ge med hög inflation 
och stigande elpriser. 
Under våren ses även 
träningsavgifter över.

Från och med 1 no-
vember höjdes priser-
na på strötidsbokning-
ar med 20 kronor per 
timme. Under våren 
kommer även priserna 
för träningsverksam-
het att behöva höjas.

   – Vi kommer behöva 
höja avgifterna både 
för ungdomsträning 
och vuxenträning. 
Förhoppningsvis rör 
det sig inte om alltför 
stora summor. Vi har 
alltid varit en fören-

ing  där tennis inte 
ska vara en alltför 
dyr sport att utöva 
och så ska det förbli 
– särskilt för barn och 
ungdomar, säger Karl 
Schriever-Abeln, ord-
förande i Lillån TK.

Lillåns förnämsta triv-
selturnering genom-
förs även i år.  
I Lillåpokalen finns 
ingen uppdelning mel-
lan dam- och herrklas-
ser. Istället tillämpas 
ett handikappsystem 
för samtliga spelare. 

I dubbelklassen så 
sätter vi ihop paren så 
att det skall bli roliga 
och förhoppningsvis 
jämna matcher, efter 
bästa förmåga.
   Matcherna spelas 
först till 8 games med 
2 games marginal. Vid 

7-7 spelas ett tiebre-
ak till 7 poäng för att 
avgöra matchen. 
   På kvällen, lördagen 
den 4 mars, ordnas 
dessutom middag och 
musikquiz i tennishal-
len. 
   Det går givetvis att 

anmäla sig enbart till 
middagen.
   Tävlingen är öppen 
även för spelare som 
inte är medlemmar 
i Lillån tennisklubb. 
Anmäl dig senast 
den 1 mars via vår 
hemsida.

För att vi ska ta hand 
om avfall i tennishal-
len på ett mer  
miljöriktigt sätt börjar 
vi nu källsortera.
 
Det kommer finnas 
kärl för detta på bana 
1 och 3 samt i entrén.
   På bana 1 och 3 blir 

det sortering av plast, 
metall och bollar samt 
restavfall. Och i entrén 
blir det kärl för plast, 
metall och papper. Vi 
hoppas att det ska bli 
enkelt för alla att läg-
ga skräp i rätt behålla-
re och samtidigt bidra 
till en bättre miljö!

För att klubben inte 
ska ligga ute med 
för mycket pengar 
kommer det från och 
den 15 mars inte vara 
möjligt att ha minus-
belopp på sitt per-
sonliga tenniskonto.

I nuläget går det att 
ligga så mycket som 
1000 kronor minus på 
kontot innan det inte 
längre går att boka 
tider till medlemspris.
   – Med många 
medlemmar kan det 

tyvärr bli ganska 
mycket pengar som 
klubben får ligga ute 
med. I dessa tider törs 
vi inte äventyra eko-
nomin på det sättet, 
så vi uppmanar alla 
att kolla så att kontot 

inte visar minus, be-
rättar Karl Schriever-
Abeln.
   Till 15 mars gäller 
det därför att sätta in 
pengar i förväg för att 
kunna boka medlems-
pris.

Sista chansen att anmäla sig till Lillåpokalen! 

Nu börjar vi källsortera i tennishallen!

Minussaldo på kontot inte möjligt efter 15 mars


