Padel Nyheds-brev, efterår 2021… �
Kære nuværende og kommende
Padelspillere i OPS
TAK for jeres medlemsskab og støtte til
Padelsporten – fantastisk start vi har fået
med nu over 40 medlemmer på rekordtid !!

Breaking news # 1 : Fri Tennis
I slutningen af Oktober måned, etableres
der yderlige en tennisbane, dette på
multibanen tættest på padelbanen.
Den nye bane er sponsoreret af både OPS
og Sportspark Blaavandshuk, og dermed
bliver der 2 tennis-baner i alt.
Som noget nyt tilbydes alle
padelmedlemmer ”Fri Tennis” som en del af
jeres Padel-abonnement – booking sker via
Sportsparkens bookingportal, som for Padel.

Efterårs ”OPS Open”
Henover de kommende måneder, arrangerer
vi en hygge-turnering, hvor målet er at alle
får spillet en del kampe i forskellige puljer,
alle-mod-alle. Kampene skal blot være
afviklet indenfor et givet tidrum, således
kan man få kampene passet ind i hverdag
eller weekend.
Tilmeld dig og din makker til Thomas på
nyholm@sportspark.dk senest 17/10.

Breaking news # 2 : Ny Padel-bane
Der er nu sat fuld tryk på at finde $$ til
etablering af Padelbane#2 �.
Med bane nummer 2, vil vi få ”dobbelt”
så mange muligheder for at lave sociale
klub-arrangementer, træning, introkurser,
turneringer, etc. – YES !!!!!!!
Målet er at OPS finder midler via
fonde/sponsorer, mod at vi som forening
får attraktive leje-aftaler på banerne.
Vi har BRUG FOR JERES HJÆLP… undersøg
derfor med dit netværk, om nogle har lyst
til at støtte det glade Padel initiativ.
Dermed støttes #frivilligheden,
#foreningslivet, #bevægelse-for-livet
samt #genstart-fællesskabet.
Læs mere i vedhæftede oplæg.

Andet
Brug endelig FB-gruppen
https://www.facebook.com/groups/1892323
93123426 hvis du står og mangler en eller
flere medspillere.
Benyt endelig vores nye bolde / kurv /
opsamlingsrør til træning og sjov – disse er
kun for medlemmer.

Vi ses på banen �
Sportslige hilsner fra Oksbøl Padel Sport
PS : Følg os på FB
https://www.facebook.com/profile.php?id=1
00067656486632
og på hjemmesiden www.obk-badminton.dk
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Kære mulige sponsor af Padelbane #2
Padel er kommet til Oksbøl

Padel sporten har fået en fremragende start i Oksbøl. Med den nye
bane ved Sportsparken og det tætte samarbejde med Oksbøl
Badminton Klub (OBK) er det lykkedes både at skabe en unik model
for baneudlejning samt en fundering af padel sporten i foreningsregi.
Dette med OBK’s nyligt oprettede aktivitet, Oksbøl Padel Sport.

Vi er klar til mere: Padelbane #2

Med Padelbane#2 kan vi for alvor skabe et socialt klubmiljø med
klubaftener,
holdturneringer,
klubmesterskaber,
mini-stævner,
fællestræninger, padel kurser, osv. Allervigtigst så ønsker vi at etablere
en ungdomsafdeling med ugentlige træninger og en stærk
klubånd. Padelbane#2 vil tilmed støtte skoleidræt og idræt-om-dagen.

Hjælp os med at realisere drømmen

DU støtter foreningslivet og frivilligheden i Oksbøl – vi kvitterer med dit
navn/logo på Padelbanen, på Facebook og hjemmesiden. Bemærk at støtten
er fradragsberettiget. Kontakt Carsten (25754484) eller Thomas (20100730)

