ONLINE TRÆNING

UDENDØRS
TENNIS
Så starter tennis-sæsonen på
Kløvermarken.
Der er åbnet på fem af anlæggets
udendørsbaner. (Der er en række
forholdsregler på anlægget, men vi kan
spille)
Man spiller sammen med et andet
medlem af DRI. Tjek tiden ved at gå ind
på linket nedenfor og se om den
ønskede tid er ledig. Man kan maksimalt
bestille en uge frem. Når I har fundet
det tidspunkt, der passer, så skriv i en
mail til slar@dr.dk som booker tiden for
jer.
https://ktktennis.halbooking.dk/newlook/proc_ba
ner.asp?pid=01
Skriv endelig til slar@dr.dk, hvis I har
spørgsmål til bookingdelen eller tennis.
Vi regner med, at det igen i år vil være
onsdag eftermiddag, at der er træning
med Gustav.
Hvornår vi kan komme i gang med den
træning afhænger af anlægget.

LÅN,PUST
OP, SEJL
ELLER SUP

Sidste år købte vi to oppustelige
kajakker og to oppustelige
SupBoard.
Du har muligheden for at låne disse
og tage på tur med en ven, veninde
eller familien.
I disse tider kan de afhentes i Ejby.
Kontakt sgwi@dr.dk.
Afhentning er nemmest hvis du har
bil. Da det er lidt besværligt det
hele, kan du låne flere dage eller en
weekend. Det er ikke optimalt,
men det er den løsning der er lige
nu.

CYKEL CUP

Vil du være med?
Der cykles 10 km 6 gange henover
sommeren. I Coronatiden cykler vi
hver for sig. Du vil få tildelt et
starttidspunkt og mødested ved
Herstedhøje.
Der er både en kategori for
havelåger og en for racercykler,
mand/dame klasse og fede præmier.
Tilmeld dig eller hør mere ved at
skrive til sgwi@dr.dk

GOLF
Det er muligt at spille golf på
Danmarks golfbaner og DRIdræt yder i
Coronatiden 100 kr. i tilskud på Green
Fee til medlemmer af foreningen.
Send mail med kvittering til
sgwi@dr.dk.

LØB
Vi kan ikke løbe sammen, men vi kan
heldigvis løbe hver for sig.
DRIdræt inviterer øvede løbere til
tirsdag eftermiddag og onsdag morgen.
Det blir' via Zoom, facebook mm.
Derudover starter vi et total
nybegynderhold (Træn dig op til 5 km)
også online.
Vil du være med?
Øvede skriv mail til jso@dr.dk
Total nybegynder skriv mail til
sgwi@dr.dk

