Halmstad 2017-05-02
Till: Medlemmarna i Söndrums Tennisklubb
Angående bevattningsförbud i Halmstad Kommun och öppethållande av våra utomhusgrusbanor
På grund av bevattningsförbudet som rör Halmstad Kommun kommer speciella restriktioner att gälla
för öppnandet av våra utebanor under maj månad. Söndrums Tennisklubb har begärt dispens för att
kunna utföra bevattning av våra banor i begränsad omfattning och vi väntar besked på vår ansökan
när Vattennämnden har haft sitt sammanträde den 15 maj.
Fram till dess kan vi alltså inte bevattna banorna och därför har vi beslutat att endast låta träning i
klubbens regi utföras på banorna. I samband med detta kan våra tränare göra bedömningen av om
banorna är i spelbart skick eller ej. Om inte nederbörd har kommit i tillräcklig omfattning kommer
spelet att förläggas inomhus, för att skona banorna.
Vi arbetar också för att lösa bevattning om vi skulle få avslag på vår ansökan om dispens. Här arbetar
vi med att lösa bevattning via en större bevattningstank som vi fyller med havsvatten eller vatten
från Nissan. Har ni några kontakter som kan låna/hyra ut en sådan billigt är ni välkomna att kontakta
oss.
Vi återkommer med mer information efter den 15 maj men fram till dess gäller alltså följande:
-

Bana 1, 4, 5 och 6 är anlagda och klara men kommer endast att hålla öppet för träning i
klubbens regi och beslut om spel är tillåtet tas endast av våra egna tränare.
Allt annat spel är förbjudet.
På bana 2 och 3 pågår anläggningsarbeten p g a utbyggnaden av ny Padelbana i
Söndrumshallen och dessa beräknas vara klara inom ett par veckor.

Skulle ni ha frågor så kontakta oss gärna på nedanstående e-post eller via telefon.
Med vänlig hälsning
Fredrik Persson

Jessika Broström

Klubbchef

Styrelseledamot

E-post: kansliet@sondrumstk.se

E-post: jessika0971@gmail.com

Mobil: 070 147 11 53

Mobil: 0728 57 13 01

