Faaborg Tennisklub slog et slag for brystkræftsagen
Som noget nyt kan lokale tennisklubber afholde Lyserød Tennislørdag til fordel for
brystkræftsagen. Faaborg Tennisklub deltog i 2019 og arrangerede morgenmad, morgentennis og
en efterfølgende damemiddag. Initiativet skabte sammenhold, gejst og inspiration til klubben.
2019 blev startskuddet for Lyserød Tennislørdag i Faaborg Tennisklub. Da klubben hørte om det nye
koncept via Facebook, var de ikke i tvivl om, at det var noget de gerne ville deltage i.
- Vi synes, at det var en fantastisk idé at kombinere vores egen ’damedag’ i tennisklubben med at
støtte et så vigtigt og aktuelt formål, fortæller Anne Diernisse Ulriksen, der sammen med andre
ildsjæle fra Faaborg Tennisklub stod bag arrangementet.
Et nemt koncept med stor succes
Lyserød Tennislørdag blev afholdt som en ren hyggeturnering, som alle fra klubben kunne deltage i.
Dagen startede med morgentennis med lyserøde bolde og morgenmad og blev afsluttet med
’damedag’ med efterfølgende middag og salg af lyserøde produkter og lotteri. I år planlægger
klubben et andet koncept, når der igen spilles Lyserød Tennislørdag, der bliver det formentligt en
klubturnering med vindere og præmieoverrækkelse.
- Vi kan kun anbefale alle andre at deltage i Lyserød Tennislørdag. Det er et nemt koncept at deltage i
med stor frihed til at lave det arrangement, som passer til egen klub. Vi reklamerede for
arrangementet på Facebook, via klubben hjemmeside og i klubhuset. Sponsorgaver fik vi doneret af
lokale forretninger, og materialer som vejledning, lotteri og lyserøde salgsprodukter (tennisbolde,
strømper og svedbånd) kunne rekvireres fra Kræftens Bekæmpelse. Især strømperne var et hit, de
blev revet væk, fortæller Anne Diernisse Ulriksen.
For Faaborg Tennisklub var det bedste ved at deltage i Lyserød Tennislørdag den fantastiske
stemning – og selvfølgelig viden om, at de støttede en vigtig sag. Til alle andre, der overvejer at
deltage i Lyserød Tennislørdag, kan Anne Diernisse Ulriksen kun sige én ting:
– GØR DET! Det skaber et godt sammenhold og giver gejst og inspiration til tennisklubben.
Tilmelding
Kontakt Lyserød Lørdag sekretariatet på tlf. 35 25 35 12 eller mail: lyseroedloerdag@cancer.dk for at
høre mere og tilmelde din tennisklub.
FAKTA
Lyserød Tennislørdag er et nyt koncept under Lyserød Lørdag og Støt Brysterne, som hvert år
arrangeres af frivillige og lokalt erhvervsliv til fordel for Kræftens Bekæmpelses arbejde med
brystkræft. Turneringen kan afholdes på Lyserød Lørdag 3. oktober 2020 eller i løbet af
september/oktober.

Lyserød Tennislørdag i Faaborg Tennisklub 2019
Spørgsmål til Anne Ulriksen:
Hvordan hørte I om Lyserød Tennislørdag?
Det var gennem sociale medier - vistnok Facebook

Hvad var afgørende for, at I valgte at arrangere Lyserød Tennislørdag?
Vi synes, at det var en fantastisk ide at kombinere vores egen “damedag” i Tennisklubben med at
støtte et vigtigt/aktuelt formål.

Hvor mange var med til at arrangere Lyserød Tennislørdag?
Vi var tre damer fra tennisklubben.

Hvilke opgaver havde I i planlægningen og eksekveringen og hvordan fordelte I dem imellem jer?
Vi samlede sponsorgaver til lotteriet, lavede reklame for arrangementet, og sørgede for for at hele
dagen kørte med tennis, hygge og lotteri fra morgentennis kl. 7 til middag om aftenen.
Hvilke materialer/produkter fra Kræftens Bekæmpelse benyttede I?
Vi bestilte sved- og pandebånd og strømper. Især strømperne var et hit og revet væk!
Hvordan reklamerede i for Lyserød Tennislørdag?
På Facebook, klubbens hjemmeside og i klubhuset. Fik efterfølgende en lille reportage i den lokale
ugeavis.
Hvem kunne deltage og hvor mange deltog?
Alle kunne deltage fra klubben, indtil “Damedagen” begyndte om eftermiddagen

Hvor meget kostede det at deltage?
Ingenting

Hvordan var programmet for dagen?
Først morgentennis med lyserøde bolde - hvor penge for morgenmad mm. blev indsendt til jer.
Herefter “Damedag” med tennis og middag. Der blev støttet med indkøb af lyserøde assesories og
lotteri.

Blev Lyserød Tennislørdag afholdt som en turnering med vindere og præmieoverrækkelse?
Nej - ren hygge. Men i år bliver konceptet med vindere og præmieoverrækkelse, tror jeg.

Blev Lyserød Tennislørdag arrangeret som et ekstra arrangement i klubben eller som en del af et
eksisterende arrangement?
Som del af eksisterende.
Var der nogle særlige indslag/tiltag i løbet af dagen?
Se ovennævnte beskrivelse.

Hvad var det bedste ved at være med på Lyserød Lørdag?
Det var stemningen - og viden om, at vi støttede KB!
Var det nemt at deltage på Lyserød Tennislørdag?
Ja!
Har du et godt råd til andre, der vil arrangere Lyserød Tennislørdag?
GØR DET! Det skaber et godt sammenhold og giver gejst og inspiration til tennisklubben.

