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Kære medlemmer af NTSK 

Denne skrivelse er blot en orientering til jer.  

 Badmintontræneren har haft udfordringer med at dele hold blandt spillerne. Problemet er derfor 

blevet drøftet i bestyrelsen, som er kommet frem til følgende. Dette er gældende for alle 

medlemmer af NTSK: 

o Træneren sammensætter holdene efter hans bedste evne og efter de spillere der er 

tilstede til træningen. 

o Alle spillere skal respektere trænerens beslutning.  

o I tilfælde af, at en spiller nægter at spille mod en anden spiller er følgende blevet besluttet: 

 1. gang: Vedkommende sendes hjem af træneren og må ikke deltage i resten af 

træningen (men må gerne deltage til næste træning). 

 2. gang: Vedkommende får 1 måneds karantæne 

 3. gang: Vedkommende må ikke deltage i træningen resten af året. 

 Den planlagte afslutningsfest den 19. december 2020 er aflyst.  

o Der vil dog være spil i de enkelte sportsgrene (Skovparkhallen): 

 09.00: Badminton 

 11.00: Volley 

 13.00: Fodbold 

 Generalforsamlingen (10.01.2021) er foreløbigt udskudt. Når en ny dato er fundet, vil bestyrelsen 

sende en invitation ud til alle minimum 14 dage før. 

Yderligere ønsker NTSK, at alle medlemmer respekterer bestyrelsens beslutninger. Dette gælder f.eks. ved 

følgende: 

 Når det besluttes, at der ikke må tages bad efter træning som følge af Nyborg Kommunens Corona-

regler 

 Når det besluttes, at man ikke må benytte kantinen. 

Der er en grund til, at bestyrelsen melder nogle beslutninger ud til medlemmerne. 

Hvis disse ikke bliver fulgt, kan det få konsekvenser for NTSK og det kan munde ud i 

at kommunen lukker ned for vores aktiviteter. 

Hvis der er spørgsmål til denne skrivelse, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen.  

NTSK ønsker alle medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår.  

Venlig hilsen  

Nyborg Tamilsk Sports Klub 
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நியுப ோ தமிழர ்விளையோட்டுக் கழகத்தின் அங்கதத்வரக்ளுக்கு ஒரு அறிவிதத்ல். 

 ஒரு சில விளையோட்டு வீரரக்ைோல் பூ ் ந்தோட்ட ்  யிற்சியோைரோல் (Træner) 

 யிற்சிளய ககோண்டு நடதத் சில தளடகளை சந்தித்துை்ைோர.் அதன் 

கோணமோக நிரவ்ோகம் ஒரு கூட்டம் கூடி கீழ்கோனும் முடிவுக்கு வந்துை்ைது. 

இந்த முடிவு நியுப ோ தமிழர ்விளையோட்டுக் கழகத்தின் அளனத்து 

அங்கத்தவரக்ளுக்கும் க ோருந்தும். 

o  யிற்சிக்கு வந்த விளையோட்டு வீரரக்ளை ளவதத்ு தனது திறளமயின் 

அடி ் ளடயில் யோர ்யோபரோடு விளையோட பவண்டும் என் ளத 

 யிற்சியோைர ்தீரம்ோனி ் ோர.் 

o  யிற்சியோைரின் தீரம்ோனத்ளத அளனதத்ு விளையோட்டு வீரரக்ளும் 

மதித்து நடக்க பவண்டும். 

o ஒரு சமயம் ஒரு விளையோட்டு வீரர ்இன்கனோரு விளையோட்டு 

வீரபரோட எதிரத்்து விளையோட மறுதத்ோல் கீழ்கோனும் முடிவுகை் 

எடுக்க ் ட்டுை்ைது: 

 1. தடளவ மறுதத்ோல்:  யிற்சியோைரோல், அந்த விளையோட்டு வீரர ்

அன்ளறய தின முழு ்  யிற்சியில் இருந்து நீக்க ் டுவோர.் 

(அடுத்த தின  யிற்சியில் அந்த விளையோட்டு வீரர ்மீண்டும் 

 ங்கு க றலோம்) 

 2. தடளவ மறுதத்ோல்: அந்த விளையோட்டு வீரர ்1 மோதம் 

விளையோட்டுகைில்  ங்கு க ற முடியோது. 

 3. தடளவ மறுதத்ோல்: அந்த விளையோட்டு வீரர ்அந்த வருடம் 

பூரோக விளையோட்டுகைில்  ங்கு க ற முடியோது. 

 

 19.12.2020 நடைபெறவுள்ள ஆண்டு இறுதி விழா ரத்து 

பெய்யெ்ெைட்ுள்ளது.  

o ஆணோல் அன்ளறய தினம் ஒவ்கவோரு விளையோட்டுகைில் விளையோட 

பநரம் ஒதுக்க ் ட்டுை்ைது (Skovparkhallen) : 

 09.00: பூ ் ந்தோட்டம் 

 11.00: கர ் ந்தோட்டம் 

 13.00: உளத ் ந்தோட்டம் 
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 10.01.2021 நடைபெறவுள்ள வருைாந்தெ் பொதுக்கூை்ைம் 

ஒத்திடவக்கெ்ெைட்ுள்ளது. க ோதுக்கூட்டத்திற்கு புதிய திகதி 

பதரந்கதடுத்த பின்பு நிரவ்ோகம் அளனவருக்கும் குளறந்த ட்சம் 14 

நோட்கை்களுக்கு முன்பு அறிவிக்கும். 

 

பமலும் நியுப ோ தமிழர ்விளையோட்டுக் கழகம், நிரள்வகத்தோல் அறிவிக்க ் டும் 

தீரம்ோனங்களை அங்கத்தவரக்ை் அளனவளரயும் மதிக்கும் டி பகட்டுக் 

ககோை்கிபறோம். ஒரு சில உதோரணங்களை கிபழ கோனலோம்: 

 நியுப ோ நகரசள யின் Corona-சட்டத்தின் டி  யிற்சிகளுக்கு பின் 

குைி ் ளத தளட கசய்ய ் ட்டுை்ைது என்று அறிவிக்கும் ப ோது. 

 Kantine  ோவிக்கக் கூடோது என்று அறிவிக்கும் ப ோது. 

நிரவ்ோகம் ஒரு கோரணமோகத்தோன் சில தீரம்ோனங்களை அங்கத்தவரக்ை் 

அளனவளரயும் அறிவிக்கும். பமலும் அத்தீரம்ோனங்களை பின் ற்றோ 

விட்டோல், நியுப ோ தமிழர ்விளையோடட்ுக் கழகம் சில விளைவுகளை 

சந்திக்க பவண்டி இருக்கும். அது மடட்ும் இல்லோமல் நியுப ோ நகரசள  

எங்கைது நடவடிக்ளககளுக்கு ஒரு முற்று ்புை்ைி ளவக்கலோம். 

 

இந்த அறிவித்தலில் குறி ்பிட்ட விடயங்களை ற்றி ஏதோவது பகை்வி இரு ்பின், 

தயக்கமின்றி நிரவ்ோகத்ளத கதோடரப்ு ககோை்ைவும். 

நியுப ோ தமிழர ்விளையோட்டுக் கழகம் அளனதத்ு அங்கதத்வரக்ளுக்கும் நத்தோர ்

வோழ்த்துக்களையும், புத்தோண்டு வோழ்தத்ுக்களையும் முன்கூட்டிபய 

அறிவிக்கின்றது.  

 

இங்ஙனம்  
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