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Nummer 18– maj 2018 

Newsletter er et informationsbrev som holder dig orienteret om hvad der sker i STK. 

Vi vil på denne måde sikre at alle medlemmer får den nødvendige information. 

Informationen vil normalt også være tilgængelig i en mere uddybet form på vores 

hjemmeside. 

Har du kommentarer, meninger eller indlæg som du ønsker at dele eller drøfte med 

øvrige medlemmer, er du altid velkommen til at åbne en debat på vores website 

www.solroedtennis.dk.  

Indhold: 

• Privatlivspolitik 

• Voksenintroduktion Ekstra tilbud 

• Tilbud om træning for seniorer torsdag formiddage 

 

Privatlivspolitik 
Den 25. maj erstatter en persondataforordning (EU) den tidligere 

persondatalove. 
For at overholde vores forpligtelser, har vi udarbejdet privatlivspolitik. 

Den kan ses i sin fulde udstrækning på vores hjemmeside under information 
sammen med en fortegnelse over processer. 

Læs dem. Det korte af det lange er, at vi skal dokumentere hvordan vi 
opbevarer personfølsomme oplysninger, samt hvilke rettigheder du har i 

relation til vores behandling af disse data. 
Dine rettigheder er: 

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
• Retten til indsigt i egne personoplysninger. Alle oplysninger vises på din 

medlemsside, som kun du har adgang til med medlemsnummer samt din 

egen valgte adgangskode. 
• Retten til berigtigelse  

• Retten til sletning  
• Retten til begrænsning af behandling 

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt 
format) 

• Retten til indsigelse  
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores 

behandling, ved at henvende dig til os. Skriv til Kassereren via hjemmesiden.  



Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet 

dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og 
gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. 
Datatilsynet. 

 

Voksenintroduktion 

Ekstra tilbud om Voksenintroduktion Juni 

På grund af meget stor tilslutning og hurtig fuldtegning til de udbudte 
Voksenintroduktionskurser, har vi nu fornøjelsen at kunne tilbyde en ekstra 

omgang Voksenintroduktion, begyndende Søndag den 3. juni og 4 
efterfølgende søndage således: 

Søndag   3. juni kl. 18:00 – 20:00 
Søndag 10. juni kl. 18:00 – 20:00 

Søndag 17. juni kl. 18:00 – 20:00 
Søndag 24. juni kl. 18:00 – 20:00 

Så drømmer du om at spille tennis eller gerne vil igang igen så er det NU !!! 
Du får 8 timers træning fordelt på 4 lektioner. 

Gratis ketsjer ved efterfølgende indmeldelse i klubben 
Mulighed for at spille med i turneringer 

Kendskab til tennisspillets regler 

Alt dette for blot 200 kroner. 
Ydermere får du de 200 kroner modregnet i første års kontingent, hvis du 

under, eller efter, introduktionsforløbet vælger at indmelde dig i klubben. 
Ikke-medlemmer skal logge ind på Denne side og gå til ”Information” i øverste 

venstre hjørne. 
Hvis du logger ind via smartphone, skal du vælge “Forside” og derefter vælge 

“Gå til www-version”. 
Medlemmer skal logge ind og gå til ”Information” i øverste venstre hjørne. 

“Voksenintroduktion Maj/Juni 2018” 
Vi glæder os til at se dig på vores dejlige tennisanlæg !! 

 
 

Seniortræning om formiddagen 
Mange efterspørger mulighederne for at få træning ud over 
voksenintroduktionen. 

Vi har udarbejdet et tilbud til de, der kan træne om formiddagen. 

Tilbuddet omfatter: 
• 5 x 1 times træning 

• Torsdag kl. 11 – 12 
• Første gang den 7. juni 

• Sidste gang den 5. juli 
• Max. 6 deltagere, Min. 3 deltagere 

• Træneren er Roberto Rangel. Roberto er professionel træner. 
 

https://solroedtennis.halbooking.dk/proc_intro.asp


Du tilmelder dig under Informationsmenuen (Øverste venstre hjørne) når du er 

logget ind på din medlemsside. 
Prisen er 340 kr. pr deltager ved 6 tilmeldte, 670 kr. ved 3 tilmeldte. 

Du betaler direkte til træneren ved første træningstime. Du kan betale med 
MobilePay. 

Seneste tilmeldingsdag er 6. juni. MEN vent ikke. Tilmelding efter Først til 
Mølle princippet. 

Kommer der flere end 6 tilmeldinger, sættes de der ikke bliver plads til på en 
venteliste. 
 

 


